COVID-19 को हालसालको जवाफमा भिक्टोरिया एक्लो छै न: मख्ु य भिभकत्सा अभिकािी
हामी सबै भिक्टोरियामा COVID-19 प्रकोप ि समदु ाय प्रसािणको बािे मा भिभतिि छौं।

देशका काययवाहक प्रमख
ु भिभकत्सा अभिकािी, ि अष्ट्रेभलयाली स्वास््य संिक्षण प्रमख
ु सभमभि (AHPPC) का अध्यक्ष ि सबै िाज्य
ि क्षेत्र प्रमख
ु स्वास््य अभिकािीहरु को अध्यक्षको रूपमा, म स्पष्ट रुपमा ितन सक्छु भक िाष्ट्रमडं लले भिक्टोरियन सिकािले िाइिस
लाई पछाभड िाख्नु िएको कािबाहीलाई समर्यन गदयछु। हामी दैभनक रुपमा िेट्न जािी िाख्छौं ि भिक्टोरियाले के गरििहेको छ त्यसमा
दृढ समर्यन गदयछौं।
भिक्टोरियन प्रभिभिया - पिीक्षण, पत्तालगाउने ि पृर्क, ि शािीरिक दिू ी ि िहलपहल प्रभिबतिको िीन प्रमख
ु दृभष्टकोण सभहि हामीले िाभष्ट्रय स्ििमा भलइिहेका दृभष्टकोण दरुु स्िै छ। ि हामी सबैलाई र्ाहा छ, यसले काम गदयछ। यसैले, कुनै पभन देशको िुलनामा,
अष्ट्रेभलयाले यस महामािीमा अभहलेसम्म उल्लेखनीय रूपमा िाम्रो प्रदशयन गिे को छ। िाभष्ट्रय, हाम्रो दृभष्टकोण कडा परििालन भर्यो,
छरििो रुपमा अगाडी बढ्ने भर्यो - ि यभहनै भिक्टोरियाको अवस्र्ामा िइिहेको छ।
भिक्टोरियाको जस्िै उद्रेक((संिमण))हरू अपेक्षा गरिएको भर्यो, यद्यभप हामीले आशा गिे का भर्यौं भक त्यो हुनेछैन। HIV/AIDS,
क्षयिोग ि इत्लएू तजा सभहि संिामक िोगहरूको दायिा िि संसाििरि ३० बर्यको अनुिवको सार् एक महामािी भकटाणभू वज्ञहरुको
रूपमा, मलाई र्ाहा छ भक हामी अत्यभिक सि
ं ामक िोगको सार् व्यवहाि गरििहेका छौं। COVID-19 लाई हटाउनको लाभग र्ोिै
मात्र प्रोत्साहन िाभहतछ, ि द्रुि रूपमा भनयतत्रण गनय नसभकने गरि फै लन भनस्कन सक्छ, त्यसैले हामी हाम्रो प्रभिभियामा सहज ि
लभिलो हुनु आवश्यक छ। ि पणू य रूपमा सिकय िहनुहोस।्
समय-समयमा त्यहााँ उद्रेक(संिमण)हरू हुनेछन् जनु हाम्रो प्रभिभिया योजनाको सार् िहेको छ। त्यसैले हामीलाई र्ाहा छ के गनुय पने
हुतछ िनेि। हामीलाई र्ाहा छ िेिैजसो मेलबनयका कहााँ माभमलाहरू छन् ि यसैले हामीले हाम्रा प्रयासहरूलाई के भतद्रि गनयु आवश्यक
छ। त्यहााँ एक असािािण ठूलो पिीक्षण प्रभिया िइिहेको छ। यसको उद्देश्य प्रसािणलाई िोक्नको लाभग सके सम्म िााँडो भनर्ेि गनुय हो।
िस्मानीयालीहरूले आ्नो िाज्यको उत्ति पभिममा सफलिापवू यक गिे । ि यो भिक्टोरियालीन समहु ले पभन त्यभह गरििहेछ।
उत्ति पभिम िस्माभनया मोडेललाई शहिी ििू ागमा कायायतवयन गनय िनु ौभिहरू छन् िि भिक्टोरियाले गिेको कायय उभिि ि अनुपाभिक
छ। यो भवज्ञान द्वािा नेित्ृ व गरिएको छ। यो वास्िभवक समय आाँकडा ि िाम्रो सावयजभनक स्वास््य अभ्यासमा आिारिि छ, ि यसले
जीवन बिाउाँदछ ि बिाउनेछ।
िेिै सकािात्मकिाहरूको दृभष्टलाई निल
ु ौं। यो अभववादनीय ि्य िहतछ भक अष्ट्रेभलयामा - जस्िो भक मैले पभहले उल्लेख गिे को छु यस महामािीमा उल्लेखनीय िाम्रो काम गिे , ि भिक्टोरियाले त्यस सफलिामा िाग भलए। अष्ट्रेभलयाली समदु ायको संलग्निा ि
प्रभिबद्धिासाँग भमलेि भिभकत्सा भवशेर्ज्ञहरू ि िाजनीभिक नेिाहरूले िाष्ट्रमडं लमा िाखेका सि
ं मणिा ि क्षमिाको स्पष्ट िणनीभिक
ढााँिाका लाभग ितयवाद, हामी देशिरि कोिोनािाइिस(coronavirus) विलाई समिल गनय सक्षम छौं। जब भवश्विरि फै भलएको
आकािको िुलनामा, भिक्टोरियन प्रकोपको आकाि अझै िेिै सानो छ। िि हामीले अगाभड बढ्नबाट िोक्नको लाभग िुरुतिै कायय गनुय
आवश्यक छ ि गनपुय दयछ।
प्रभिबतिहरू पनु ः लागू िएपभछ, म भिक्टोरियालीहरुलाई िैयय हुन आग्रह गदयछु। ि भिनीहरूको आ्नै िासो, िाज्यको िासो ि िाष्ट्रको
िासोमा भजम्मेवाि हुनकोलाभग। प्रभिबतिको प्रिावकारििा समदु ायको सावयजभनक स्वास््य भसफारिसहरूको पालनामा भनियि गदयछ।
हामी िपाईमैं िि पदयछौं।
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यो िखयिको प्रकोप भिक्टोरियाली समस्या होइन। यो एक िाभष्ट्रय समस्या हो। यो सबैको समस्या हो। समर्यन िाष्ट्रमडं ल ि अतय
िाज्यहरु ि क्षेत्रहरु द्वािा प्रदान िइिहेको छ - िेिै सय भक्लभनकल ि अतय कमयिािीहरु पिीक्षण, सम्पकय पत्तालगाउने ि सावयजभनक
संलग्निामा मद्दि गदैछन्। म अत्यति हाभदयक छु - ि, म ितन सक्दछु भक, कमसेकम अिभम्मि ि िईन – िाइिसलाई भमच्दै जानको
लाभग यस िाष्ट्रीय प्रभिभियाबाट। महत्त्वपणू य कुिा के छ िने, हामीले बहुसांस्कृ भिक समदु ायहरूसाँग िेिै काम गरिसके का छौं, हामी
मेलबनयको यस बहुसास्ं कृ भिक िागमा सही सतदेशहरू पाउाँदछौं ितने कुिा सभु नभिि गनय हाम्रो प्रयासलाई दोब्बि गरििहेका छौं।
म सबै भिक्टोरियालीले यो जानेको देख्न िाहतछु भक म ि AHPPC का मेिा सहकमीहरू - अष्ट्रेभलयाको COVID-19 को
प्रभिभियाबाट भनदेभशि िाष्ट्रका स्वास््य ि भिभकत्सा भवशेर्ज्ञहरू, िपाईसाँं गै प्रत्येक ििणमा छन् - जस्िो भक, म भवश्वास गदयछु,
िपाईका सहपाठी अष्ट्रेभलयालीहरू पभन छन्। हामी यस साँगै छौं ि हामी यसमा एकजटु िहनेछौं। यो िाभष्ट्रय प्रयास हो। यो साँिै िाभष्ट्रय
प्रयास िैिहेको छ। िाइिसलाई भमच्नालेले भिक्टोरियालीलाई बिाउनेछ, यसले हामी सबैलाई िक्षा गनेछ।
प्राध्यापक पउल के ली(Professor Paul Kelly)
काययवाहक प्रमख
ु भिभकत्सा अभिकािी(Acting Chief Medical Officer)
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