તાજેતરના COVID-19 સામેના પ્રતતભાવમાાં તવક્ટોરરયા એકલ ાં નથી: મખ્ય તબીબી અતિકારી
અમે બધા જ વિક્ટોરિયામાાં COVID-19ના ફેલાિા અને સમુદાયમાાં તેના પ્રસાિની બાબતમાાં
ચ િંવતત છીએ.
દે શના કાયયકાિી મુખ્ય તબીબી અવધકાિી તિીકે, અને તમામ િાજ્યો અને પ્રદે શોના મુખ્ય આિોગ્ય
અવધકાિીઓની બનેલી ઓસ્ટ્રેચલયાની સ્ટ્િાસ્ટ્્ય સુિક્ષા મુખ્ય સવમવત (એએ પીપીસી)ના અધ્યક્ષ
તિીકે, હુ ાં સ્ટ્પષ્ટપણે કહી શકુાં છાં કે, િાયિસને અટકાિિાના વિક્ટોરિયાની સિકાિ દ્વાિા લેિામાાં
આિી િહેલા પગલાાંઓને કેન્દ્ર ટેકો આપે છે . અમે િોજ જ સભાઓ કિીએ છીએ અને વિક્ટોરિયામાાં
જે કાાંઇ પણ કિિામાાં આિી િહ્ુાં છે , તેન ુ ાં મજબ ૂત િીતે સમર્યન કિીએ છીએ.
વિક્ટોરિયાનો પ્રવતભાિ – કે જેમાાં પરિક્ષણ કિવુ,ાં સાંપકય માાં આિેલાઓને શોધિા અને જરૂિી હોય
તો અલગ કિિા જેિા સુદીધય અચભગમો ઉપિાાંત શાિીરિક અંતિ અને આિન-જાિન પિ
પ્રવતબાંધ, નો સમાિેશ ર્ાય છે – તે, આપણે િાષ્રીય સ્ટ્તિે જે અચભગમ લઇ િહ્યા હતા, ચબલકુલ
તે જ છે . અને જેમકે આપણને બધાાંને ખબિ છે કે તે કાિગત નીિડે છે . આ જ કાિણ છે કે, આ
મહામાિી દિમ્યાન અત્યાિ સુધી, બીજા કોઇ પણ દે શની સિખામણીમાાં ઓસ્ટ્રેચલયાએ નોંધનીય
પ્રદશયન કર્ુું છે . િાષ્રીય સ્ટ્તિે આપણો અચભગમ સખત પગલાાં લેિાનો, િહેલી તકે પગલાાં
લેિાનો હતો – વિક્ટોરિયાની પરિસ્સ્ટ્ર્વતમાાં પણ અત્યાિે આવુ ાં જ ર્ઇ િહ્ુાં છે .
વિક્ટોરિયા જેિો ફેલાિો ર્િાની આશાંકા હતી જ, જો કે અમે આશા કિતાાં હતાાં કે તેવ ુ ાં ન ર્ાય.
વિશ્વ સ્ટ્તિે એ આઇિી/એઇડ્સ, ક્ષય િોગ અને શિદી સાર્ે

ેપી તાિ જેિા વિવિધ

ેપી િોગોમાાં

૩૦ િર્યના અનુભિ ધિાિતા વ્યાપક િોગવિજ્ઞાની (એવપરડમોઇલોજજસ્ટ્ટ) તિીકે હુ ાં જાણુ ાં છાં કે,
આપણે એક અવતશય

ેપી િોગ સાર્ે કામ કિી િહ્યા છીએ. COVID-19ને ફેલાિા માટે ફક્ત ર્ોડુાં

પ્રોત્સાહન જોઇએ છે , અને તે ખ ૂબ જ ઝડપર્ી કાબ ૂ બહાિ જઈ શકે છે , તેર્ી આપણે આપણા
પ્રવતભાિમાાં ઝડપી અને લિ ીક િહેિાની જરૂિ છે . અને સાંપ ૂણયપણે સતકય િહેવ ુ ાં પડશે.
સમયાાંતિે િોગ ાળો ફાટી નીકળશે, તે અમાિી પ્રવતરિયાની યોજનામાાં પહેલેર્ી જ હત.ુાં તેર્ી
અમને ખબિ છે કે શુ ાં કિિાની જરૂિ છે . અમને જાણીએ છીએ કે, મેલબૉનયના મોટા ભાગના
રકસ્ટ્સાઓ ક્ાાં છે અને તેર્ી અમને ખબિ છે કે, અમાિે અમાિા પ્રયાસો ક્ાાં કેંન્દ્રીત કિિાની જરૂિ
છે . એક અસાધાિણ િીતે મોટી પરિક્ષણ પ્રરિયા

ાલી િહી છે . ફેલાિાને જેમ બને તેમ જલદી

અટકાિાનો ઉદ્દે શ છે , જેર્ી તેનો પ્રસાિ ર્તો અટકે. તાસ્ટ્માવનયાના લોકોએ, તેમનાાં િાજ્યનાાં ઉત્તિ
પવિમમાાં આવુ ાં સફળતાપ ૂિયક કર્ુું હતુ.ાં અને વિક્ટોરિયાની ટુકડી પણ હિે આવુ ાં જ કિી િહી છે .

Victoria Not Alone in Latest Covid-19 Response: Chief Medical Officer - 06072020 - Gujarati

ઉત્તિ પવિમ તાસ્ટ્માવનયાના ઉદાહિણને, શહેિી િાતાિિણમાાં લાગુ પાડવુ ાં પડકાિ રૂપ છે , પિાં ત ુ
વિક્ટોરિયા દ્વાિા કિિામાાં આિેલી કાયયિાહી યોગ્ય અને પ્રમાણસિ છે . તે વિજ્ઞાન આધારિત છે . તે
અદ્યતન મારહતી અને સાિા જાહેિ આિોગ્ય આ િણ પિ આધારિત છે , અને તે જીિનની િક્ષા
કિશે અને જીિ બ ાિશે.
ઘણુ ાં હકાિાત્મક ર્ર્ુાં છે તે આપણે ના ભ ૂલવુ ાં જોઇએ. મેં અગાઉ ઉલ્લેખ કયો તે મુજબ,
ઓસ્ટ્રેચલયાએ આ મહામાિીમાાં નોંધપાત્ર દે ખાિ કયો છે , તે એક વનવિિિાદ હકીકત છે અને
વિક્ટોરિયા એ સફળતામાાં સામેલ છે . િાષ્ર માંડળના તબીબી વનષ્ણાતો અને િાજકીય નેતાઓના
વનયાંત્રણ અને ક્ષમતાના અત્યાંત સ્ટ્પષ્ટ વ્ર્ ૂહાત્મક માળખાને કાિણે, તર્ા તેની સાર્ે ઓસ્ટ્રેચલયાનાાં
જનસમુદાયની તેમાાં ભાગીદાિી અને પ્રવતબદ્ધતા ભળતાાં, આપણે આખા દે શમાાં કોિોનાિાયિસનો
િળાાંક સીધો કિી શક્ા છીએ. વિશ્વભિમાાં ફાટી નીકળે લા ફેલાિાની સિખામણીમાાં વિક્ટોરિયામાાં
ર્યેલા ફેલાિાનુ ાં કદ હજુ ઘણુ ાં ઓછાં છે . પિાં ત ુ આપણે તેને િધુ પ્રસિતો અટકાિા માટે ઝડપર્ી
પગલાાં લેિાની જરૂિ છે , અને આપણે ઝડપર્ી પગલાાં લીધા છે .
હિે જ્યાિે વનયાંત્રણો ફિીર્ી લાદિામાાં આવ્યા છે , તો હુ ાં વિક્ટોરિયાનાાં નાગરિકોને ધીિજ િાખિાનુ ાં
કહુ ાં છાં. અને તેમના પોતાના રહતમાાં, િાજ્યના રહતમાાં અને િાષ્ર રહતમાાં જિાબદાિ િતયન
કિિાનુ ાં કહીશ. વનયાંત્રણોની અસિકાિકતા, જનસમુદાય દ્વાિા જાહેિ આિોગ્યની ભલામણોના
પાલન પિ આધારિત છે . અમે તમાિા પિ આધાિ િાખીએ છીએ.
તાજેતિનો આ ફેલાિો ફક્ત વિક્ટોરિયાની સમસ્ટ્યા નર્ી. તે િાષ્રીય સમસ્ટ્યા છે . તે દિે કની
સમસ્ટ્યા છે . િાષ્રમાંડળ અને બીજા િાજ્યો અને પ્રદે શો દ્વાિા મદદ પ ૂિી પાડિામાાં આિી િહી છે –
સેંકડો તબીબી અને બીજા કમય ાિીઓ પરિક્ષણમાાં, સાંપકય માાં આિેલાઓને શોધિામાાં અને
સમુદાયો સાર્ે જોડાિામાાં મદદ કિી િહ્યા છે . િાયિસ પિ કાબ ૂ લેિા માટેના આ િાષ્રીય
પ્રવતભાિર્ી હુ ાં ખ ૂબ જ ઉત્સારહત છાં અને કહી શકુાં છાં કે, મને તેમાાં કોઇ જ આિયય નર્ી ર્તુ.ાં

નોંધનીય છે કે, જ્યાિે અમે બહુસાાંસ્ટ્કૃવતક સમુદાયો સાર્ે ઘણુ ાં કામ કિી ચ ૂક્ા છીએ, મેલબૉનયના
આ અત્યાંત બહસ
ુ ાાંસ્ટ્કૃવતક સમુદાયોિાળા વિસ્ટ્તાિોમાાં યોગ્ય સાંદેશાઓ પહોં ે તે સુવનવિત કિિા
અમે અમાિા બેિડા પ્રયાસો કિી િહ્યા છીએ.

હુ ાં વિક્ટોરિયાનાાં બધા નાગરિકોને જણાિિા માાંગ ુ છાં કે, હુ ાં અને એએ પીપીસીના માિા
સહકમય ાિીઓ, દે શના આિોગ્ય અને તબીબી વનષ્ણાતો કે જેમણે શરૂઆતર્ી જ ઓસ્ટ્રેચલયાનાાં
COVID-19 સામેના પ્રવતભાિને માગયદશયન આપર્ુ ાં છે , તે બધા જ દિે ક પગલે તમાિી સાર્ે જ
છીએ, અને હુ ાં માનુ ાં છાં કે, ઓસ્ટ્રેચલયાનાાં બાકીના નાગરિકો પણ છે . અમે આમાાં તમાિી સાર્ે જ
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છીએ અને આમાાંર્ી આપણે સાર્ે બહાિ નીકળીશુ.ાં આ એક િાષ્રીય પ્રયાસ છે . તે હાંમેશા િાષ્રીય
પ્રયાસ જ િહ્યો છે . િાયિસ પિ કાબ ૂ મેળિિાર્ી વિક્ટોરિયાનાાં નાગરિકોનુ ાં િક્ષણ ર્શે, તેનાર્ી
આપણા બધાનુ ાં િક્ષણ ર્શે.
પ્રોફેસર પૌલ કેલી
કાયયકારી મખ્ય તબીબી અતિકારી
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