በወቅታዊ ኮቪድ/COVID-19 ምላሽ ላይ ቪክቶሪያ ብቻ አይደለችም: ዋና የህክምና መኮንን

በቪክቶሪያ ውስጥ ስለ የኮቪድ/ COVID-19 ወረርሽኝና በማህበረሰቡ መተላለፍ ጉዳይ ሁላችንን
አሳስቦናል።
እንደ የሃገር አቀፍ የዋናው ህክምና መኮንን ተወካይ እና የአውስትራሊያ ጤና ጥበቃ አማካሪ ኮሚቴ
(AHPPC) መሆን ሁሉንም የአስተዳደር ግዛትና ተሪቶርይ ዋና የጤና መኮንኖችን ያቀፈ ሲሆን፤ ታዲያ
ቫይረሱን ተከታትሎ ወደታች ለማዳከም የቪክቶሪያ መንግሥት ለሚወሰደው እርምጃ በኮመንወልዝ
መንግሥት የሚሰጠው ድጋፍ የተበላለጠ ነው ማለት እችላለሁ። በየቀኑ ለመገናኘት መቀጠልና
በቪክቶሪያ ስለሚያደርገው ጠንካራ ድጋፍ እናደርጋለን።
የቪክቶሪያ ምላሽ – በሶስት ያተኮር አቀራርብ፤ ምርመራ፤ መከታተልና ማግለል፤ በተጨማሪም የአካል
መራራቅና እንቅስቃሴ እገዳዎች ላይ መሳተፉ በሃገር አቀፍ ደረጃ ባለው አቀራረብ መሰረት በትክክል
እንደተወሰደ ነው። እንዲሁም ሁላችንም እንደምናውቀው እየሰራ ነው። ለዚህ ነው ከማንኛውም ሌላ
አገር ጋር ሲነጻጸር፤ አውስትራሊያ እስካሁን በዚህ ወረርሽኝ ላይ እንደሚስተዋለው በጥሩ ሁኔታ
አካሂዳለች። በአገር አቀፍ የነበረን አቀራረብ በከባድ ሰርቶ ፈጥኖ ማስወገድ – ታዲያ በቪክቶሪያ ሁኔታ
ላይ አሁን የሚፈጠረውን ያመጣው።
ወረርሽኝ እንደ ቪክቶሪያ የጠበቁት መከሰት እንደማይችል ተስፋ እናደርጋለን። በዓለም ዙሪያ በተለያዩ
የተላላፊ በሽታዎች ማለት ሂችአይቪ/HIV/AIDS፤ የሳንባ ነቀርሳና ኢንፍሉዌንዛ የ30 ዓመታት የሥራ
ልምድ ያላቸው የተላላፊ በሽታ ልዩ ባለሙያ እንዳሉት፤ በጣም ከፍተኛ ከሆነ የተላላፊ በሽታ ጋር
በተዛመደ እየሰራን መሆኑን አውቃለሁ። ኮቪድ/ COVID-19 ቫይረስን ለማጥፋት አነስተኛ የሆነ
ማበረታት ብቻ ሲፈልግ፤ እንዲሁም በፍጥነት ከቁጥጥር ውጭ መሆን ስለሚችል፤ ታዲያ በምንሰጠው
ምላሽ ላይ ቀልጣፋና ተለዋዋጭ መሆን ይኖርብናል። እንዲሁም ሙሉበሙሉ ነቅቶ መጠበቅ።
የእኛ ምላሽ እቅድ በሚካሄድበት ጊዜ አብሮ ወረርሽን ከጊዜ ወደ ጊዜ ይፈጠራል። ስለዚህ ምን ማድረግ
እንዳለብን እናውቃለን። በመልበርን አብዛኛው ቫይረስ ጉዳዮች የት እንዳለ ስለምናውቅ ያለንን ጥረት
የት ማትኮር እንዳለን እናውቃለን። ከመደበኛ በላይ የሆኑ ታላቅ የምርመራ ሥራ እየተካሄደ ነው። የዚህ
ዋና ዓላማ የቫይረስ ዝርጭቱን ለማቆም በተቻለ ፍጥነት ወረርሽኙን በማዳከም ለመዝጋት ነው። በዚህም
በአስተዳደር ግዛቱ ሰሜን ምዕራብ ላይ ታዝማኒያ ውጤታማ ያለውን ተግባር ያካሄዱት። እንዲሁም
የቪክቶሪያ ቡድን አሁን እያደረገ ያለው ይህንን ነው።
የሰሜን ምዕራብ ታዝማኒያን ምሳሌነት ሞዴል ተግባራዊ በማድረግ በከተማ አቀማመጥ ችግሮች እንዳሉ
ነገር ግን በቪክቶሪያ የተወሰደው እርምጃ ትክክለኛና ተመጣጣኝ እንደሆነ ነው። ይህ በሳይንስ የተመራ
ነው። ይህ ትክክለኛ በሆነ የጊዜ ጥሬ መረጃና በጥሩ ህዝባዊ ጤና ልምድ የተመሰረተ ሲሆን፤ እንዲሁም
ይህ ህይወትን በመከላከል ያድናል።
የብዙ አወንታዊ የሆኑ እይታዎችን እንዳይጠፉ ለማድረግ ነው። ይህ አውስትራሊያ ያላት የማያከራክር
እውነታ ሆኖ ይኖራል – ቀደም ብየ እንደጠቀስኩት – በዚህ ወረርሽኝ ላይ ጥሩ እንደተካሄደ
እንደሚስተዋል እና ቪክቶሪያ በዚህ ጥሩ ውጤት ላይ ተካፋይ እንደሆነች ነው። ይህን የቫይረስ ስርጭት
ለመቆጣጠር በጣም ግልጽ የሆነ የአሰራር መዋቅር ዘዴ እና የችሎታ አቅም በሞላው ኮመንወልዝ
በሚገኙ የህክምና ባለሙያ ኤክስፐርቶችና የፖለቲካ መሪዎች ከአውስትራሊያ የማህበረሰብ ተሳትፎና
ጥረት ጋር በጣምራ በመቀመጡ ምስጋና በማቅረብ፤ ታዲያ በሞላው ሃገር አቀፍ ያለን ኮሮና ቫይረስ
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ስርጭት መቀየር እንዳስቻለን ነው። ከሞላው ዓለም ካለው የቫይረስ ወረርሽኝ ጋር በሚነጻጸርበት ጊዜ
የቪክቶሪያ ወረርሽኝ መጠን አሁንም በጣም ትንሽ እንደሆነ ነው። ነገር ግን ለበለጠ ስርጭት ለመከላከል
ፈጥነን እርምጃ መውሰድ ይኖርብናል።
ከእገዳዎች ጋር አሁን እንደገና በተሰጠው ላይ የቪክቶሪያ ነዋሪዎች እንዲታገሱ እጠይቃለሁ። እንዲሁም
ለእነሱ ፍላጎት፤ ለእነሱ የአስተዳደር ግዛት ፍላጎትና ለሃገር አቀፍ ፍላጎት ሲሉ ሃላፊነትን መውሰድ።
የእገዳው ጥሩ ውጤት የሚወሰነው በህዝባዊ ጤና ጥበቃ ለተሰጠው ምክር ማህበረሰቡ የትብብር ድጋፍ
በማድረግ ይሆናል። እኛ በርስዎ ላይ እንተማመናለን።
በቅርቡ የተከሰተው ወረርሽኝ የቪክቶሪያ ችግር አይደለም። ይህ የሃገር አቀፍ ችግር ነው። ይህ የሁሉም
ሰው ችግር ነው። በኮመንወልዝ እና በሌሎች አስተዳደር ግዛቶችና ተሪቶሪዎች ድጋፍ እንደሚቀርብ –
በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ ለህክምና ክሊኒካልና ሌላ ሰራተኞች ከምርመራ ማድረግ፤ ግንኙነትን
መከታተል ኣና ከህዝባዊ ጋር ተሳትፎ በማድረግ እርዳታዎችን ያቀርባሉ። እኔ በጣም እንደተጎዳሁ ነው –
እና አነስተኛ መደንገጥ እንዳልሆነ መናገር እንደሚኖርብኝ – ይህም ቫይረሱ ወደላይ እንዲወጣ በዚህ
የሃገር አቀፍ ምላሽ ላይ ይሆናል። ጠቃሚ የሆነው በአሁን ጊዜ ከመድብለ ባህላዊ ማህበረሰባት ጋር
አብረን ብዙ እየሰራን ስለሆነ፤ ታዲያ ለዚህ የመልበርን በጣም መድብለባህላዊ ያለው አካል ትክክለኛ
መልእክት ስለማግኘታችን ለማረጋገጥ ጥረታችንን እንደገና እናዳብራለን።
ሁሉም የቪክቶሪያ ነዋሪዎች እንዲያውቁት የምፈልገው በAHPPC እኔና የሥራ ባልደረባዎቸ –
ከመጀመሪያ አንስቶ ለአውስትራሊያ ኮቪድ/COVID-19 ምላሽ መመሪያ የሰጡት የሃገር አቀፍ ጤና እና
ህክምና ኤክስፐርቶች በእያንዳንዱ የእርምጃ ዘዴ ላይ ከርስዎ ጋር እንደሆኑ – እንደ እኔ እምነት፤ ሌሎች
አውስትራሊያኖችም እንደዚሁ። በዚህ ላይ ሁላችንም እንዳለንና በጋራ ይህንን እናወጣለን። ይህ የሃገር
አቀፍ ጥረት ነው። ሁልጊዜ የሃገር አቀፍ ጥረት እንደነበር ነው። ቫይረሱን በበላይ መቆጣጠሩ የቪክቶሪያ
ነዋሪዎችን በመከላከል፤ ሁላችንን ይከላከላል።
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