Lecții pentru Australia de la creșterea numărului de persoane infectate cu COVID-19 în Melbourne
Creșterea recentă a numărului de cazuri de COVID-19 în diferite zone din Melbourne este
dezamăgitoare, dar ne-am așteptat întotdeauna la mai multe cazuri. Este un memento important
pentru întreaga țară.
Este vital să învățăm lecția dată de aceste creșteri în numărul de cazuri, altfel riscăm să vedem mult
mai multe în Australia, punând în pericol o mare parte din ceea ce noi toți am realizat luptând din
greu împotriva infecției cu COVID-19.
Un mesaj important pe care aș dori să îl întăresc este că, în ciuda succesului nostru în combaterea
COVID-19, nu suntem într-un stadiu în care să ne putem întoarce la a ne trăi viața așa cum am făcut
înainte ca Australia să fi trecut prin această pandemie. Virusul este încă cu noi, și va fi mai rămâne o
vreme – iar situația internațională continuă să se înrăutățească, în loc să devină mai bună.
Creșterea numărului de cazuri infectate în Victoria arată cât de ușor este să apară focare dacă nu
vom continua să practicăm distanțarea fizică și o bună igienă, și să stăm acasă atunci când suntem
bolnavi. Este, de asemenea, un memento al importanței descărcării aplicației COVIDSafe, astfel încât
autoritățile de sănătate să poată găsi rapid contactele apropiate ale persoanelor confirmate că au
contractat COVID-19.
Cu cât „detectivii maladiei" pot găsi mai repede aceste persoane cu care am intrat în contact, cu atât
mai repede se poate preveni răspândirea virusului.
Deci, ce am învățat de la creșterea numărului de cazuri infectate din Melbourne? Un număr
semnificativ de cazuri noi sunt legate de adunările de familie.
Ce ne spune aceasta? S-ar părea că unii australieni nu înțeleg că COVID-19 poate fi periculos, chiar și
în rândul oamenilor pe care îi cunosc bine – inclusiv membrii familiei.
Pe măsură ce restricțiile COVID-19 au fost relaxate și mai mulți oameni se pot întâlni în case și în
locuri cum ar fi hoteluri și restaurante, unii australieni aleg să nu socializeze la o distanță fizică în
condiții de siguranță. Aceasta îi pune în pericol pe alți membri de familie, de obicei mai în vârstă,
membri de familie care sunt mai vulnerabili la efectele infecției COVID-19, precum și comunitatea
mai largă.
Deci, vă rugăm, dacă vă întâlniți cu prietenii pentru a bea sau mânca ceva într-un loc anume sau în
casa cuiva, asigurați-vă că faceți acest lucru în condiții de siguranță prin menținerea distanțării fizice
corespunzătoare.
Vă încurajez să împărtășiți acest mesaj important cu membrii familiei, prietenii, vecinii
dumneavoastră, precum și în rândul comunității și a conexiunilor dumneavoastră de afaceri.
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Creșterea numărului de cazuri infectate în Victoria ne spune, de asemenea, că trebuie să continuăm
să lucrăm pentru a înțelege mesajele cheie de practicare a distanțării fizice și a unei bune igiene, și să
descărcăm aplicația COVIDSafe pentru comunitățile în care engleza nu este prima limbă vorbită sau
citită.
Am depus multe eforturi pentru a ne asigura că comunitățile noastre multiculturale sunt ținute la zi
cu informațiile pe măsură ce pandemia COVID-19 a progresat.
De exemplu, informațiile cheie pentru a ajuta persoanele fizice, familiile și afacerile au fost traduse
în 63 de limbi.
S-au înregistrat peste 900.000 de vizualizări a paginii web COVID-19 Informații în limba
dumneavoastră, de la lansarea acesteia.
Departamentul Afacerilor Interne din cadrul Commonwealth, prin intermediul responsabililor cu
legăturile de comunitate, a intrat în contact cu grupurile comunitare multiculturale de mai mult de
4300 de ori la nivel național de la începutul pandemiei.
Dincolo de aceasta, este clar că unii oameni poate sunt îngrijorați să se testeze pentru COVID-19
atunci când nu au nevoie. În acest sens, permiteți-mi să îi liniștesc pe acești oameni pe două fronturi:
testarea la o clinică de familie pentru persoane cu probleme de respirație, finanțată de guvernul
australian este absolut gratuită – și nu aveți nevoie de un card Medicare.
Este un drum lung până vom ajunge să învingem infecția COVID-19, iar acum nu este momentul
pentru complezență. Vă rugăm să continuați să practicați distanțarea fizică și o bună igienă. Și vă
rugăm, rămâneți acasă dacă nu vă simțiți bine.
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