Ponaučenia pre Austráliu z nárastu COVID-19 v Melbourne
Nedávny nárast počtu prípadov COVID-19 v oblasti Melbourne je znepokojujúci, no vždy sme rátali s
väčším počtom prípadov. Je to výstraha pre celú krajinu.
Podstatné je, aby sme sa z týchto nárastov poučili, inak riskujeme, že budeme čeliť veľa ďalším po
celej Austrálii. Tým ohrozíme celú snahu, ktorú sme všetci vynaložili v našom boji proti COVID-19.
Chcem zdôrazniť, že napriek úspešnému boju proti COVID-19 nie sme v pozícii, aby sme sa mohli
vrátiť k spôsobu života, akým sme žili pred vypuknutím pandémie v Austrálii. Vírus je stále medzi
nami a na nejakú dobu tu aj bude. Medzinárodná situácia sa nezlepšuje ale zhoršuje.
Nárast vírusu vo Viktórii je znakom toho, ako ľahko môže dôjsť k vypuknutiam ak nebudeme
pokračovať v dodržiavaní fyzického odstupu, správnej hygieny, a keď nezostaneme chorí doma. Je to
tiež pripomienka toho, aké dôležité je stiahnuť si aplikáciu COVIDSafe, aby mohli zdravotné orgány
rýchlo nájsť ľudí, s ktorými prišli do styku tí, u ktorých sa potvrdilo, že sú nakazení COVID-19.
Čím rýchlejšie „detektívi nákazy” týchto ľudí s blízkym kontaktom nájdu, tým rýchlejšie môžu
zabrániť rozšíreniu vírusu.
Čo sme sa teda z nárastu vírusu v Melbourne naučili? Značné množstvo nových prípadov súvisí
s rodinnými stretnutiami.
Čo nám to hovorí? Zdá sa, že niektorí Austrálčania si neuvedomujú, že COVID-19 je nebezpečný, a to
aj medzi ľuďmi, ktorých dobre poznajú vrátane rodinných príslušníkov.
Tým, že sa COVID-19 obmedzenia uvoľnili a viac ľudí sa môže stretávať v domácnostiach a
zariadeniach ako hotely a reštaurácie, niektorí Austrálčania si volia stretávania v nie bezpečnej
spoločenskej vzdialenosti. Tým zvyšujú riziko pre ostatných, väčšinou starších rodinných príslušníkov,
ktorí sú viac náchylní podľahnúť následkom COVID-19, a tiež pre širšiu verejnosť.
Takže ak idete s priateľmi na pohárik alebo si dať niečo pod zub von alebo u niekoho doma, prosím
dbajte na to, aby ste pri tom dodržiavali správny fyzický odstup.
Týmto vás vyzývam, aby ste zdieľali túto dôležitú informáciu s rodinnými príslušníkmi, priateľmi,
susedmi a vo vašej komunite a pracovných kruhoch.
Nárast vo Viktórii nám tiež hovorí, že musíme aj naďalej pracovať na tom, aby sa táto kľúčová
informácia o praktizovaní fyzického odstupu , správnej hygieny a o stiahnutí si aplikácie COVIDSafe
dostala do komunít, kde angličtina nie je prvým jazykom, v ktorom ľudia hovoria a čítajú.
Veľké úsilie sa vynakladá k tomu, aby sme sa uistili, ze naše multikultúrne komunity dostávajú
aktuálne informácie o vývoji pandémie COVID-19.
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Napríklad kľúčové informácie pre pomoc jednotlivcom, domácnostiam a podnikom boli preložené do
63 jazykov.
Stránka Informácie o COVID-19 vo vašom jazyku mala viac ako 900,000 osobitných vzhliadnutí od
doby jej založenia.
Ministerstvo vnútra Austrálskeho zväzu vďaka sprostredkujúcim úradníkom v komunitách od
začiatku pandémie kontaktovalo multikultúrne komunitné skupiny národne viac ako 4,300 krát.
Okrem toho je zrejmé, že niektorí sa bez príčiny obávajú nechať sa testovať na COVID-19. Týmto
ubezpečujem ľudí z rôznych oblastí, že nechať sa testovať na respiračnej klinike vedenej
všeobecnými lekármi a financovanej austrálskou vládou je úplne zadarmo – a nepotrebujete ani
zdravotnú kartu Medicare.
Ešte máme pred sebou dlhú cestu, aby sme porazili COVID-19 a teraz nie je čas na samoľúbosť.
Pokračujte prosím v dodržiavaní fyzického odstupu a správnej hygieny. A zostaňte prosím doma, ak
sa necítite dobre.
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