மிகச் சமீ பத்திய ‘ககோவிட்-19’ எதிர் நடவடிக்கககளில் விக்கடோரிய
மோநிலம் தன்னந்தனியோக அல்ல: ‘தகலகம மருத்துவ அதிகோரி’
விக்ட ோரிய மோநிலத்தில் ‘ட ோவிட்-19’ டநோய்த்ததோற்றின் திடீர் தவடிப்பு மற்றும்
சமூ த் ததோற்றுப் பரவலோல் போதிக் ப்பட் வர் ளுட ய எண்ணிக்ட ஆ ியன
குறித்து நோம் அடனவரும் வடலயுறு ிடறோம்.
நமது நோட்டின் ‘பதில் தடலடம மருத்துவ அதி ோரி’ (Acting

Chief Medical

Officer)

என்ற முடறயிலும், மோநில மற்றும் எல்டலப்பகுதி ளது ‘தடலடம
சு ோதோர அதி ோரி ’டளக் த ோண்டுள்ள ‘ஆஸ்திடரலிய சு ோதோரப் போது ோப்பு

தடலடமக் குழு’ (Australian Health Protection Principal Committee (AHPPC))வின் தடலவர் என்ற முடறயிலும் இந்த டவரஸ்-ஐத் துரத்தியடிக் விக்ட ோரிய
மோநில அரசோங் த்தினோல் டமற்த ோள்ளப்பட்டுவரும் ந வடிக்ட
ளுக்குப்
தபோதுநல-அரசு ஆதரவோ இருக் ிறது என்படத என்னோல் ஐயத்திற் ி மில்லோமல்
கூற முடியும். நோங் ள் தினமும் சந்திப்பு டள டமற்த ோண்டுவரு ிடறோம், மற்றும்
விக்ட ோரிய மோநிலத்தின் தசயற்போடு டள வலுவோ ஆதரிக் ிடறோம்.
டநோயறிவுச் டசோதடன, ததோற்று உள்ளவர் டளக் ண்டுபிடித்து அவர் டளத்
தனிடமப்படுத்துதல் ஆ ிய மூன்று ந வடிக்ட
டளோடு உ ல்ரீதி வில ல்
மற்றும் மக் ள் ந மோட் க் ட்டுப்போடு டள உள்ள க்கும் விக்ட ோரிய
மோநிலத்தின் மும்முடன அணுகுமுடறதோன் டதசிய அளவில் நோங் ள்
டமற்த ோண்டுவரும் அணுகுமுடறயோகும். மற்றும், இந்த அணுகுமுடறயோனது
பயனளிப்பதோ இருந்துவரு ிறது என்படத நோம் அறிடவோம். மற்ற நோடு டளோடு
ஒப்பிட்டுப் போர்க்கும்டபோது, இந்த தபருந்ததோற்றுக் ோலத்தில் ஆஸ்திடரலியோ மி ச்
சிறப்போ ச் தசயலோற்றியிருப்பதற்கு இதுடவ ோரணம். டதசிய அளவில், வலுவோன
எதிர் ந வடிக்ட
டள டமற்த ோள்வதும், ோலம் தோழ்த்தோமல் ஆரம்ப
நிடலயிடலடய தசயல்படுவதுடம எமது அணுகுமுடறயோ இருந்தது, மற்றும்
தற்டபோடதய விக்ட ோரிய மோநில சூழ்நிடலயில் ந ந்துத ோண்டிருப்பதும்
இதுடவயோகும்.
இப்படிப்பட்
நி ழ்வு ள் ஏற்ப க்கூ ோது என்று நோம் நம்பிக்ட டயோடு
இருந்திருந்தோலும், விக்ட ோரிய மோநிலத்தில் ஏற்பட்டிருப்படதப் டபோன்ற திடீர்த்
ததோற்று தவடிப்பு ள் எதிர்போர்க் ப்பட் டவடய. HIV/AIDS, ோசடநோய் மற்றும்
சளிச்சுரம் ஆ ியன உள்ள ங் , பலவட ப்பட்
ததோற்று டநோய் ளில் 30 ஆண்டு
ோல உல ளோவிய அனுபவம் உள்ள தபருந்ததோற்று நிபுணர் என்ற முடறயில்,
நோம் இப்டபோது எதிர்த ோண்டிருப்பது அதிவிடரவில் பரவும் ததோற்றுடநோய்
ஒன்றோகும் என்படத நோன் அறிடவன். ‘ட ோவிட்-19’ டநோய்த்ததோற்று மீ ண்டும் பரவ
ஆரம்பிப்பதற்கு ஒரு சிறு வனக்குடறவு டபோதுமோனது, விடரவில் இது
ட்டுக்
ங் ோமல் டபோய்வி க்கூடும், ஆ டவ நமது எதிர் ந வடிக்ட
ளில் நோம்
லோவ மோ வும், தந ிழ்வுத்தன்டமடயோடு இருந்தும் தசயலோற்ற டவண்டியது
அவசியமோ ிறது. மற்றும் முழு அவதோனத்து ன், நோம் விழிப்போ இருத்தல்
டவண்டும்.
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ஆரம்பத்திலிருந்டத, இப்படிப்பட்
திடீர்த் ததோற்று தவடிப்பு ள் அவ்வப்டபோது
ஏற்படும் என்ற எதிர்போர்ப்பு நமது எதிர் ந வடிக்ட த் திட் த்தில்
இருந்துவரு ிறது. ஆ டவ, இப்படிப்ப
நிடலயில் என்ன தசய்யடவண்டும்
என்படத நோம் அறிடவோம். தமல்பர்ன் ந ரில் போதிக் ப்பட்டுள்ள
தபரும்போனடமயோடனோர் எங்கு இருக் ிறோர் ள் என்பது எமக்குத் ததரியும், ஆ டவ
நமது முயற்சி டள எங்கு குவிவோ டமற்த ோள்ளடவண்டும் என்படதயும் நோம்
அறிடவோம். மி வும் அசோதோரணமோன டநோயறிவுச் டசோதடனச் தசயல்முடற
ஒன்று இப்டபோது நட தபற்றுக்த ோண்டிருக் ிறது. இந்த டநோய்ப்பரவடல
நிறுத்துவதற் ோ , இந்தத் திடீர்த் ததோற்று தவடிப்பிடனக் கூடிய விடரவில்
அட த்து மூடுவடத நமது டநோக் ம்.
ோஸ்டமனிய மோநிலத்தவர் ள்
அவர் ளுட ய மோநிலத்தின் வ -டமற்குப் பகுதியில் தவற்றி ரமோ ச்
தசய்திருப்பது இதுடவயோகும். மற்றும் விக்ட ோரிய மோநில அணியினரும்
இப்டபோது இடதத்தோன் தசய்துவரு ிறோர் ள்.
ோஸ்டமனியோவின் வ -டமற்குப் பகுதிச் தசயல்போட்டு மோதிரிடய ஒரு தபரு
ந ர்ப்பகுதிச் சூழலில் நட முடறப்படுத்துவதில் சவோல் ள் உள்ளன, ஆனோலும்,
விக்ட ோரிய மோநிலத்தினோல் டமற்த ோள்ளப்பட்டுவரும் ந வடிக்ட
ள் தக் தும்,
தகுந்த வி ிதோச்சோரத்திலோனதும் ஆகும். இந்த ந வடிக்ட
ள் விஞ்ஞோனத்தின்
அடிப்பட யிலோனடவ. இடவ உ னுக்கு ன் ிட க்கும் நி ழ்-டநரத்
த வல் டளயும் சிறந்த தபோது சு ோதோர நட முடற டளயும் அடிப்பட யோ க்
த ோண் டவ, மற்றும் இடவ உயிர் டளப் போது ோத்துக் ோப்போற்றும்.
டநர்மு மோன பல வி யங் டள நோம் வனிக் ோமல் இருந்துவி க் கூ ோது.
இந்தப் தபருந்ததோற்றுப் பரவல் ோலத்தில், நோன் ஏற் னடவ சுட்டிக்
ோண்பித்திருப்படதப் டபோல, ஆஸ்திடரலியோ சிறப்போ ச் தசயல்பட்டுள்ளது,
மற்றும் அந்த தவற்றியில் விக்ட ோரிய மோநிலத்திற்குப் பங்கு இருக் ிறது.
மருத்துவ வல்லுனர் ளோலும், நமது தபோதுநல-அரசின் நோ ளோவிய அரசியல்
தடலவர் ளோலும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள மி த் ததளிவோன, வியூ த்டதோடு கூடிய
டநோய்க்- ட்டுப்போட்டுத் திட் -வடரவு ள் மற்றும் தசயல்திறன், மற்றும் இத்டதோடு
கூடிய ஆஸ்திடரலிய சமூ த்தினரது ஈடுபோடு மற்றும் பற்றுறுதி ஆ ியவற்றின்
துடணடயோடு இந்த ‘த ோடரோனோ டவரஸ்’ பரவலின் உயர்ச்சிடயக் ோண்பிக்கும்
வடளவுக்ட ோட்டிடன நோம் நோத ங்கும் சமப்படுத்தியிருக் ிடறோம். உலத ங்கும்
ோணப்படும் டநோய்த்ததோற்று தவடிப்பு டளோடு ஒப்பிடும்டபோது, விக்ட ோரிய
மோநிலத் ததோற்று தவடிப்பு மி ச் சிறியடத. ஆனோலும், இந்தப் பரவலின்
ததோ ர்ச்சிடயத் தடுப்பதற் ோ நோம் விடரவோய்ச் தசயலோற்ற டவண்டும், மற்றும்
நோம் விடரவோய்ச் தசயல்பட்டிருக் ிடறோம்.
ட்டுப்போடு ள் மீ ண்டும் நட முடறப்படுத்தப்பட்டுள்ள இந்த நிடலயில்,
தபோறுடமடயக் ோக்குமோறு விக்ட ோரிய மோநில மக் டள நோன்
ட ட்டுக்த ோள் ிடறன். மற்றும் அவர் ளுட ய நலடன முன்னிட்டும், அவர் ளது
மோநிலத்தின் நலடன முன்னிட்டும், இந்த நோட்டின் நலடன முன்னிட்டும்
தபோறுடமடயக் ோக்குமோறு ட ட்டுக்த ோள் ிடறன். ட்டுப்போடு ளின் தசயலூக் ப்
பலன் என்பது தபோது சு ோதோரத் துடறயினரதுப் பரிந்துடர டளச் சமூ த்தினர்
பின்பற்றுவடதச் சோர்ந்டத அடமயும். நோங் ள் உங் டளச் சோர்ந்திருக் ிடறோம்.
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இந்த மி ச் சமீ ப டநோய்த்ததோற்று தவடிப்போனது விக்ட ோரிய மோநிலத்தின்
பிரச்சிடன அல்ல. இது ஒரு நோட்டின் பிரச்சிடன. இது ஒவ்தவோருவரின்
பிரச்சிடன. தபோதுநல-அரசினோலும், இதர மோநிலங் ள் மற்றும் எல்டலப்
பகுதி ளோலும் ஆதரவுதவி ள் அளிக் ப்பட்டுவரு ின்றன – டநோயறிவுச்
டசோதடன ள், டநோய்த்ததோற்று உள்ளவர் டளோடு ததோ ர்பில் இருந்தவர் டளக்
ண்டுபிடிக்கும் ந வடிக்ட
ள் மற்றும் தபோது சனங் ளு னோன ஈடுபோடு
ஆ ியவற்றில் நூற்றுக் ணக் ோன மருத்துவப் பணியோளர் ளும் மற்ற
பணியோளர் ளும் உதவிவரு ின்றனர். இந்த டவரஸ்-ஐ முறியடிப்பதற்கு டதசிய
அளவில் டமற்த ோள்ளப்பட்டுவரும் ந வடிக்ட
ளோல் டதரியமூட் ப்பட்
உணர்வு எனக்கு அதியளவில் இருக் ிறது, மற்றும் இதில் ஆச்சரியப்படுவதற்கு
ஒன்றும் இல்டல என்படதயும் நோன் குறிப்பி லோம். முக் ியமோ , பற் லோசோர
சமூ த்தினரு ன் நோம் ஏற் னடவ பல பணி ளில் இடணவோய்ச்
தசயல்பட்டிருக்கும் அடத டவடளயில், பற் லோசோர சமூ த்தினர் அதியளவில்
வோழும் தமல்பர்ன் ந ரின் இந்தப் பகுதி ளுக்கு சரியோன தசய்தி டளக்
த ோண்டுடசர்ப்ப்படத உறுதிப்படுத்துவதற் ோன நமது முயற்சி டள நோம்
இரட்டிப்போக் ிக்த ோண்டிருக் ிடறோம்.
இந்தப் பயணத்தின் ஒவ்தவோரு நிடலயிலும் உங் ளுட ய ச
ஆஸ்திடரலியர் ளும் உங் ளு ன் இருக் ிறோர் ள் என்று நோன் நம்பும் அடத
டவடளயில், நோனும், துவக் த்திலிருந்டத ஆஸ்திடரலியோவின் ‘ட ோவிட்-19’ எதிர்
ந வடிக்ட
டள வழி ந த்திவந்திருக்கும் இந்த நோட்டின் சு ோதோர மற்றும்
மருத்துவ வல்லுனர் ளோ ிய AHPPC -யில் உள்ள எனது ச பணியோளர் ளும்
உங் ளு ன் இருக் ிடறோம் என்படத அடனத்து விக்ட ோரிய மோநில மக் ளும்
ததரிந்துத ோள்ள டவண்டுதமன நோன் விடழ ிடறன். இதில் நோமடனவரும்
இடணவோய் இருக் ிடறோம், மற்றும் நோமடனவரும் இடத இடணவோய்க்
ப்டபோம். இது ஒரு டதசிய அளவிலோன முயற்சி. இது எப்டபோதுடம ஒரு டதசிய
அளவிலோன முயற்சியோ டவ இருந்துவந்திருக் ிறது. இந்த டவரஸ்-ஐ வழ்த்துவது
ீ
விக்ட ோரிய மக் டளப் போது ோக்கும், இது நம் அடனவடரயும் போது ோக்கும்.
கபரோசிரியர் போல் ககலி
‘பதில் தகலகம மருத்துவ அதிகோரி’
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