Уроки для Австралії від спалаху COVID-19 у Мельбурні
Нещодавнє різке зростання нових випадків COVID-19 в районах Мельбурну не може не
викликати розчарування, хоча ми ніколи не виключали нових спалахів коронавірусу. Це
важливе нагадування для всієї країни.
Надзвичайно важливо винести уроки з цього спалаху, інакше ми ризикуємо побачити набагато
більше випадків коронавірусу по всій Австралії і тим самим поставити під загрозу велику
частину того, над чим ми всі так наполегливо працювали у нашій боротьбі проти пандемії
COVID-19.
Я хочу підкреслити, що важливість мого повідомлення полягає в тому, що, не зважаючи на
наші успіхи у боротьбі з COVID-19, ми ще не досягли того етапу, коли ми можемо повернутися
до того життя, яке ми мали в Австралії до початку пандемії. Вірус все ще з нами, і буде ще
досить довго - і міжнародна ситуація продовжує погіршуватися, а не поліпшуватися.
Різке зростання випадків захворювання у Вікторії показує, як легко можуть траплятися нові
спалахи хвороби, якщо ми не будемо продовжувати дотримуватися фізичного дистанціювання
і належної гігієни, а також залишатися вдома, якщо захворіли. Це також нагадування щодо
важливості завантаження додатку COVIDSafe для смартфону, щоб органи охорони здоров'я
могли швидко відстежити людей, які були у близькому контакті з особами, у яких
підтверджено захворювання на COVID-19.
Чим швидше "слідчі з розслідування випадків захворювання" зможуть знайти людей, які тісно
контактували з інфікованими особами, тим швидше вони зможуть запобігти поширенню вірусу.
Отже, які уроки ми винесли з нового спалаху коронавірусу у Мельбурні? Більшість нових
випадків пов'язано з сімейними зустрічами.
Про що це нам говорить? Здавалося б, деякі австралійці не усвідомлюють, що COVID-19 може
бути небезпечним навіть серед людей, яких вони добре знають, у тому числі і членів їх сімей.
У зв'язку з послабленням обмежень, пов’язаних з COVID-19, і збільшенням кількості людей, які
можуть зустрічатися у оселях та закладах, таких як готелі та ресторани, деякі австралійці
нехтують правилами безпечного фізичного дистанціювання. Це піддає ризику інших, зазвичай
літніх, членів родин, які більш уразливі для впливу COVID-19, а також суспільство в цілому.
Тому, якщо ви вирішили зустрітися з друзями десь у закладі або в оселі, переконайтеся, будь
ласка, що ви дотримуєтеся правил безпеки та належного фізичного дистанціювання.
Я закликаю вас поділитися цим важливим повідомленням з членами сім'ї, друзями, сусідами, а
також з членами вашої громади та колегами по роботі.
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Спалах COVID-19 у штаті Вікторія також вказує нам на необхідність продовження
роз’яснювальної роботи у громадах, де англійська мова не є рідною, щодо важливості
фізичного дистанціювання і дотримання належної гігієни, а також завантаження додатку
COVIDSafe.
Багато було зроблено для того, щоб наші багатонаціональні громади були вчасно інформовані
про поширення пандемії COVID-19.
Зокрема, основна інформація для допомоги громадянам, домашнім господарствам і
підприємствам була перекладена на 63 мови.
З моменту запуску вебсайту “Інформація про COVID-19 вашою рідною мовою” було
зареєстровано понад 900 000 унікальних переглядів сайту.
З початку пандемії співробітники у зв'язках з громадами Міністерства внутрішніх справ
Австралії понад 4300 разів контактували з багатонаціональними громадами по всій країні.
Крім того, очевидно, що деяких людей непокоїть проходження тесту на COVID-19, хоча причин
для занепокоєння немає. Хочу заспокоїти людей по двох пунктах: тестування у клініці
респіраторних захворювань, що фінансується австралійським урядом, є абсолютно
безкоштовним, і для цього навіть не потрібна картка Medicare.
На нас ще чекає довгий шлях до перемоги над COVID-19, і зараз не час для самозаспокоєності.
Я закликаю вас продовжувати дотримуватися фізичного дистанціювання і належної гігієни. А
якщо ви захворіли, будь ласка, залишайтеся вдома.
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