نہی ےہ :چیف میڈیکل آفیرس
می وکٹوریا تنہا ں
 COVID-19پر تازہ ترین اقدامات ں
ی
می لوگوں کو ایک دورسے ےس
می اضاف اور
کمیونٹ ں
می  COVID-19ےک ےنئ کیسوں ں
ہم سب وکٹوریا ں
انفیکشن لگئ یک وجہ ےس فکرمند ںہی۔
ی
یلی ہیلتھ پروٹیکشن پرنسپل ی
کمیٹ ) ، (AHPPCجو
قوم ےک قائم مقام چیف میڈیکل آفیرس ،اور آسٹ ں
تمام سٹیٹس اور ںٹٹ ییٹیز ےک چیف ہیلتھ آفیرسز پر مشتمل ےہ ،ےک رسبراہ یک حیثیت ےس م ںی قطیع
می وکٹورین حکومت ےک اقدامات کو کامن ویلتھ یک
طور پر بتا سکتا ہوں کہ وائرس کو مار بھگان ں
ی
ہمی وکٹوریا یک کوششوں پر روزانہ اور بڑی زوردار حمایت ملٹ جا ریہ ےہ۔
حمایت حاصل ےہ۔ ں
می سہ شاخہ طریق شامل ےہ یعٹ ٹیسٹنگ ،لوگوں کا پتہ چالنا اور لوگوں
وکٹوریا ےک اقدامات – جن ں
عی ویہ طریق ےہ جو ہم
می فاصلہ رکھنا اور نقل و حرکت پر پابندیاں – ں
کو الگ کرنا اور لوگوں ں
ی
ی
جانئ ںہی ،یہ طریقہ کارگر ےہ۔ اس ںلئ ،کیس بیھ
رہ ںہی۔ اور جیسا کہ ہم سب
قویم سطح پر اپنان ے
ی
غٹمعمویل طور پر اچھا رہا ےہ۔ قویم
می ں
دورسے ملک یک نسبت ،آسٹیلیا اب تک اس عالیم وبا ں
سطح پر ،ہمارا طریقہ یہ رہا تھا کہ زوردار اور جلد قدم اٹھایا جا ے
ن – اور ییہ اب وکٹوریا یک صورتحال ےک
می ہو رہا ےہ۔
سلسےل ں
می ےنئ کیس ںتٹی ےس پھیےلر ںہی ،اس یک توقع یک جا ریہ تیھ اگرچہ ہماری خواہش
جس طرح وکٹوریا ں
ے
تیھ کہ ایسا نہ ہوتا۔ دنیا ےک مختلف حصوں ےس ،ایچ آئ وی/ایڈز ،تپدق اور انفلوئٹا سمیت بہت یس
ّ
مختلف متعدی بیماریوں کا  30سالہ تجربہ رکھن واےل وباؤں ےک ماہر یک حیثیت ےس مجھے علم ےہ کہ
ّ
ہمی ایک نہایت متعدی بیماری ےس واسطہ ےہ۔ ںتٹی ےس پھیلن ےک ںلئ  COVID-19کو محض ذرا یس
ں
ے
می ںتٹ اور
ہمی اپن اقدامات ں
حوصلہ افزائ یک ضورت ےہ اور پھر یہ یکایک قابو ےس نکل سکتا ےہ لہذا ں
لچکدار بنن یک ضورت ےہ۔ اور مکمل ہوشیار رہن یک ضورت ےہ۔
می اضافہ ہوگا۔
می ہمیشہ یہ مدنظر رکھا گیا ےہ کہ وقتا فوقتا ےنئ کیسوں ں
ہمارے اقدامات ےک پالن ں
ی
می سب ےس زیادہ کیس کہاں ںہی اور
ہمی پتہ ےہ کہ کیا کرنا ضوری ےہ۔ ہم
میلٹن ں
جانئ ںہی کہ ر
لہذا ں
غٹمعمویل بڑے پیمان پر ٹیسٹنگ جاری ےہ۔
ہمی کہاں اپٹ کوششوں کو مرکوز کرن یک ضورت ےہ۔ ں
ں
ے
اس کا مقصد یہ ےہ کہ وبا کو جتنا جلد ممکن ہو ،دبا دیا جان تاکہ یہ اور نہ پھیےل۔ تسمانیہ والوں ن
می ایس طرح کام کیا۔ اور ایس طرح اب وکٹوریا یک ٹیم کام کر ریہ ےہ۔
اپٹ سٹیٹ ےک شمال مغرب ں
می مشکالت ںہی لیکن وکٹوریا ےک
شمال
می استعمال کرن ں
مغرئ تسمانیہ واےل ماڈل کو شہری ماحول ں
ر
ے
می کیا جا رہا ےہ۔ اس یک بنیاد
کئ ہون اقدامات مناسب اور متناسب ںہی۔ یہ کام سائنس یک روشٹ ں
ں
موجودہ وقت ےک ڈیٹا اور پبلک ہیلتھ ےک اچھے طریقوں پر ےہ اور یہ لوگوں کو محفوظ رکھے گا اور
جانی بچا ے
ن گا۔
ں
ہمی بہت ےس مثبت نتائج کو نظرانداز نہی کرنا چاہن۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہ کہ ی
آسٹیلیا –
ں
ں
ں
ے
می وکٹوریا کا حصہ
می بہت اچھا رہا ےہ اور اس
کامیائ ں
می ن پہےل ذکر کیا – اس عالیم وبا ں
جیسا کہ ں
ر
طٹ ماہرین
تدبٹی فریم ورک اور پورے کامن ویلتھ ں
بیھ ےہ۔ بیماری کو محدود رکھن ےک واضح ں
می ر
ّ
ی
اور سیایس لیڈروں ےک مہیا کردہ وسائل ےک مرہون منت ،اور اس ےک ساتھ ساتھ آسٹیلیا ےک لوگوں ےک
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می کامیاب
می کرونا وائرس ےک ابھار کو چپٹا کرن ں
ساتھ دین اور عزم نبھان ےک سبب ،ہم پوری قوم ں
می ےنئ
می اضاف ےس موازنہ کریں تو وکٹوریا ں
می ےنئ کیسوں ں
رہ ںہی۔ جب ہم دنیا ےک دورسے حصوں ں
ے
ہمی مزید پھیالؤ کو روکن ےک ںلئ ںتٹی ےس قدم اٹھان یک
کیسوں یک تعداد پھر بیھ بہت کم ےہ۔ لیکن ں
ضورت ےہ اور ہم ن ایسا یہ کیا ےہ۔
می وکٹوریا ےک لوگوں ےس تعاون طلب کرتا ہوں۔ اور یہ بیھ
می اب دوبارہ پابندیوں ےک نفاذ ےک سلسےل ں
ں
بنی۔ پابندیوں
می ذمہ دار ں
می اور قوم ےک مفاد ں
می ،اپٹ سٹیٹ ےک مفاد ں
کہتا ہوں کہ خود اپن مفاد ں
کا اثر اس پر منحرص ےہ کہ ہمارے لوگ عوایم صحت ےک ںلئ مشوروں پر عمل کریں۔ ہم آپ پر
رہ ںہی۔
انحصار کر ے
نہی ںہی۔ یہ ایک قویم مسئلہ ےہ۔ یہ ہم سب کا مسئلہ ےہ۔
یہ تازہ ترین ےنئ کیس وکٹوریا کا مسئلہ ں
کامن ویلتھ اور دورسی سٹیٹس اور ںٹٹ ییٹیز مدد فراہم کر رہ ںہی – ے
کٹ سو افراد پر مشتمل کلینیکل
ے
ّ
متحرک کرن
عملہ اور دیگر عملہ ٹیسٹنگ ،مریضوں ےس واسطہ رکھن والوں کا پتہ چالن اور عوام کو
می کہنا چاہوں گا کہ وائرس کو
ےک ںلئ مدد کر رہا ےہ۔ مجھے اس ےس بہت حوصلہ مال ےہ – اور ں
ے
نہی ہوئ – اس ےس بیھ اہم یہ ےہ کہ
حٹت بالکل ں
شکست دین ےک ںلئ اس قویم کوشش پر مجھے ں
ر
ی
الثقافٹ گروہوں ےک ساتھ پہےل یہ بہت کام کیا ےہ ،ہم یہ یقیٹ بنان ےک
کثٹ
اگرچہ ہم ن
معارسے ےک ں
ی
کثٹالثقافٹ حےص تک درست
میلٹن ےک اس بہت ں
رہ ںہی کہ ہم ر
ںلئ اپٹ کوششوں کو دوگنا کر ے
پہنچائی۔
پیغامات
ں
می وکٹوریا ےک سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ می اور  AHPPCمی مٹے رفقا ے
ن کار – یعٹ ررسوع
ں ں
ں
ں
ے
ی
ےس آسٹیلیا م ںی  COVID-19ےک ںلئ اقدامات یک رہنمائ کرن واےل صحت اور شعبۂ طب ےک قویم
مٹے علم ےک مطابق آپ ےک
می ہر قدم آپ ےک ساتھ ںہی – ویےس یہ جیےس ں
ماہرین ،اس پورے سفر ں
ی
جائی
می ایک ساتھ ںہی اور ایک ساتھ ان ےس گزر ں
یلی آپ ےک ساتھ ںہی۔ ہم ان حاالت ں
ہموطن آسٹ ں
ے
ےک۔ یہ ایک قویم کوشش ےہ۔ یہ ہمیشہ ایک قویم کوشش ریہ ےہ۔ وائرس کو شکست دے کر ہم
ے
وکٹوریا ےک لوگوں کا تحفظ کریں ےک ،یہ ہم سب کا تحفظ ہو گا۔

Professor Paul Kelly
قائم مقام چیف میڈیکل آفیرس

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

