Melbourne’da COVID-19 vakalarındaki ani artıştan Avustralya’ya dersler
Melbourne sınırları içinde COVID-19 vakalarında yakın zamanda gerçekleşen ani artış moral
bozucudur fakat daha fazla vaka olmasını her zaman bekliyorduk. Bu durum tüm ülke için önemli bir
uyarıdır.
Bu ani artışlardan ders çıkarmamız hayati önem taşımaktadır; aksi takdirde, Avustralya genelinde
daha fazla vaka riski ortaya çıkarak COVID-19 ile sürdürdüğümüz mücadelemizde şu anki seviyeye
ulaşmak için harcadığımız emeklerimizin büyük kısmı tehlikeye girer.
COVID-19 ile savaştaki başarımıza rağmen, Avustralya’da salgın başlamadan önceki yaşam tarzına
dönebileceğimiz bir aşamada olmadığımızın altını önemle çizmek isterim. Virüs hâlâ aramızda ve bir
süre daha kalmaya devam edecek. Ayrıca, uluslararası durum iyiye değil, daha kötüye gidiyor.
Victoria’daki ani artış fiziksel mesafeye ve hijyen kurallarına uymaya ve hastayken evde kalmaya
devam etmezsek salgınların ne kadar kolay ortaya çıkıp yayılabileceğini gösteriyor. Sağlık
yetkililerinin COVID-19’a yakalandığı belirlenen kişilerle yakın temasta bulunanları kolayca tesbit
edebilmeleri için COVIDSafe uygulamasını indirmek önem taşımaktadır.
“Hastalık dedektifleri” yakın temasta bulunan bu kişileri ne kadar hızlı bulabilirlerse virüsün
yayılmasını da o kadar çabuk önleyebilirler.
Öyleyse Melbourne’deki vakaların ani artışından neler öğrendik? Yeni vakaların önemli bir kısmı aile
ziyaretleriyle bağlantılı.
Bu bize neyi anlatıyor? Bazı Avustralyalıların COVID-19’un aile fertleri dahil yakın tanıdıkları arasında
bile tehlikeli olabileceğinin farkına varmadığı görülüyor.
COVID-19 kısıtlamaları hafifletildi ve bir çok insan evlerde, otel ve lokanta gibi mekanlarda bir araya
gelebiliyor fakat bazı Avustralyalılar sosyalleşirken güvenli fiziksel mesafeye uymamayı tercih ediyor.
Bu durum başkalarını, çoğunlukla da COVID-19’dan etkilenmeye karşı çok daha hassas olan yaşlı aile
fertlerini ve ayrıca, toplumun daha geniş bir kısmını riske atıyor.
Bu yüzden, arkadaşlarınız ile bir mekânda ya da birisinin evinde bir şeyler yemek-içmek için
buluştuğunuz zamanlarda bu etkinliklerinizi lütfen fiziksel mesafeyi koruyarak gerçekleştirin.
Bu önemli mesajı aile fertlerinizle, arkadaşlarınızla, komşularınızla ve toplum ve iş ağlarınızda
paylaşmanızı rica ediyorum.
Victoria’daki ani artış bize, iyi derecede ingilizce okuma ve yazması olmayan toplum çevrelerine
fiziksel mesafeye ve hijyen kurallarına uymaları ve COVIDSafe uygulamasını indirmeleri hakkındaki
temel mesajları iletme çabalarımızı sürdürmemiz gerektiğini söylüyor.
COVID-19 salgınının ilerleme sürecinde çokkültürlü toplumlarımızın gelişmelerden haberdar
olabilmeleri için çok çaba sarf edildi.
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Örneğin, fertlere, hane halklarına ve işletmelere yardımcı olması için temel bilgiler 63 dile çevrildi.
Kendi dilinizde COVID-19 Bilgileri web sitesini açılışında itibaren 900.000’den fazla kişi özel olarak
ziyaret etti.
Toplum irtibat görevlileri aracılığıyla Avustralya İçişleri Bakanlığı salgın başladığından beri çokkültürlü
toplum gruplarıyla 4300’den fazla iletişimde bulundu.
Bunun ötesinde, bazı kişilerin COVID-19 testi yaptırmakta endişeli oldukları görülmektedir, halbuki
endişe duymalarına gerek yoktur. Dolayısıyla, birkaç hususu açıklığa kavuşturmama izin verin:
Avustralya Hükümeti tarafından fonlanan ve aile hekimlerince yönetilen Solunum Kliniklerinde test
yaptırmak kesinlikle ücretsizdir ve Medicare kartına gerek yoktur.
COVID-19’u yenmek için uzun bir yol var ve şu an gevşeme zamanı değil. Fiziksel mesafeye ve hijyen
kurallarına uymaya lütfen devam edin. Ve lütfen, iyi değilseniz evde kalın.
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