Kaj se lahko Avstralci naučimo iz porasta primerov COVID-19 v Melbournu
Čeprav je nenaden porast števila primerov okužbe z virusom COVID-19 na področju Melbourna
vreden obžalovanja, je bil pravzaprav pričakovan in lahko služi kot opomnik za vso državo.
Iz tega porasta primerov se lahko nekaj naučimo. V nasprotnem primeru se nam lahko zgodi, da bo
prišlo do velikega naraščanja primerov v celotni Avstraliji, kar bo ogrozilo vse naporno delo, ki smo
ga vložili v borbo proti COVID-19.
Rada bi poudarila, da kljub uspehom, ki smo jih dosegli v borbi proti COVID-19, še nismo na ravni, na
kateri bi se lahko vrnili k načinu življenja, ki smo ga v Avstraliji uživali pred pandemijo. Virus je še
vedno med nami, kjer bo ostal še precej dolgo, mednarodna situacija pa se slabša, ne izboljšuje.
Nenaden porast v državi Victoria nam kaže, kako lahko pride do izbruha bolezni, če ne upoštevamo
socialne distance in dobrih higienskih načel ter ob bolezni ne ostanemo doma. Prav tako nas
opominja, da si moramo naložiti aplikacijo COVIDSafe, prek katere lahko zdravstvene oblasti hitro
najdejo bližnje kontakte obolelih s COVID-19.
Hitreje ko bodo lahko »detektivi bolezni« poiskali bližnje kontakte, hitreje lahko virusu preprečijo
širjenje.
Kaj smo se torej naučili iz nenadnega porasta obolelih v Melbournu? Pomembno število novih
primerov je povezano z družinskimi srečanji.
Kaj nam to sporoča? Zdi se, da nekateri Avstralci ne razumejo, da je lahko bolezen COVID-19 nevarna
tudi ljudem, ki jih dobro poznajo, vključno z družinskimi člani.
S sproščanjem omejitev, povezanih s COVID-19, ki omogočajo druženje ljudi doma in na javnih
mestih, kot so hoteli in restavracije, nekateri Avstralci ne upoštevajo več načel varne distance. To
ogroža druge, navadno starejše družinske člane, ki so bolj dovzetni za posledice bolezni COVID-19, in
širšo skupnost.
Zato vam polagam na srce: če se družite s prijatelji ob pijači ali hrani zunaj ali pri komu doma, prosim
upoštevajte varno fizično razdaljo.
Prosim vas, da sporočilo prenesete družinskim članom, prijateljem, sosedom, skupnosti in poslovnim
stikom.
Porast števila primerov v državi Victoria nam sporoča, da moramo spet in spet poudarjati glavno
sporočilo upoštevanja socialne distance in dobrih higienskih načel ter spodbujati nalaganje aplikacije
COVIDSafe v skupnostih, v katerih angleščina ni prvi govorjeni ali pisni jezik.
Ob širjenju pandemije COVID-19 je bilo veliko truda vloženega v sprotno seznanjanje multikulturnih
skupnosti.
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Tako so bile na primer ključne informacije v pomoč posameznikom, gospodinjstvom in podjetjem
prevedene v 63 jezikov.
Od vzpostavitve spletne strani je bilo več kot 900.000 individualnih obiskov strani 'COVID-19
Information in your language' (COVID-19 informacije v vašem jeziku).
Služba Commonwealtha za notranje zadeve je od začetka pandemije prek uradnikov za sodelovanje s
skupnostjo več kot 4300-krat navezala stik z multikulturnimi skupnostmi.
Ob tem je postalo jasno, da nekatere po nepotrebnem skrbi testiranje za COVID-19. Naj vnovič
poudarim: testiranje na avstralskih respiratornih klinikah, ki jih financira država, je popolnoma
brezplačno – ne potrebujete kartice zavarovanja Medicare.
Še dolgo bomo potrebovali, preden bomo premagali COVID-19, zato ne smemo popustiti. Prosim
vas, da še naprej upoštevate načela socialne distance in higieno. Poleg tega pa vam polagam v srce:
če se ne počutite dobro, ostanite doma.

Glavna uradnica avstralske vlade, pristojna za zdravstveno nego in babištvo Alison
McMillan
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