Η ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
COVID-19: Αρχίατρος

Όλοι είμαστε ανήσυχοι για την έξαρση κρουσμάτων της COVID-19 στη Βικτώρια
και για τα περιστατικά διασποράς της στην κοινότητα.
Ως ο Αναπληρωτής Αρχίατρος της χώρας και πρόεδρος της Αυστραλιανής
Κύριας Επιτροπής Προστασίας της Υγείας (AHPPC), που περιλαμβάνει όλους
τους Αρχιάτρους όλων των πολιτειών και επικρατειών, μπορώ να πω απόλυτα
ότι η Κοινοπολιτεία υποστηρίζει τις ενέργειες που έχει αναλάβει η Κυβέρνηση
της Βικτώριας για να ελέγξει τον ιό. Συνεχίζουμε να βρίσκουμε καθημερινή και
ένθερμη υποστήριξη γι’ αυτό που κάνει η Βικτώρια.
Η απόκριση της Βικτώριας - που περιλαμβάνει την τριπλή προσέγγιση της
εξέτασης, ανίχνευσης και απομόνωσης, καθώς και τους περιορισμούς
ασφαλούς σωματικής απόστασης και μετακινήσεων - είναι ακριβώς η
προσέγγιση που ακολουθήσαμε σε εθνικό επίπεδο. Και όπως όλοι γνωρίζουμε,
λειτουργεί. Γι’ αυτό το λόγο, σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη χώρα, η
Αυστραλία έχει σημειώσει μέχρι στιγμής τόσο εντυπωσιακά αποτελέσματα στην
αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας. Σε εθνικό επίπεδο, η προσέγγισή μας ήταν
να κινηθούμε δυναμικά, να κινηθούμε νωρίς και αυτό συμβαίνει τώρα με την
κατάσταση στη Βικτώρια.
Εξάρσεις κρουσμάτων όπως αυτό της Βικτώριας ήταν αναμενόμενα, αν και
ελπίζαμε ότι δε θα συμβούν. Ως επιδημιολόγος με εμπειρία 30 ετών σε όλο τον
κόσμο με διάφορες μολυσματικές ασθένειες, όπως το HIV/AIDS, τη φυματίωση
και τη γρίπη, γνωρίζω ότι αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετικά μολυσματική
ασθένεια. Η COVID 19 χρειάζεται μόνο την παραμικρή ενθάρρυνση για να
ξεκινήσει και μπορεί γρήγορα να βγει εκτός ελέγχου, επομένως πρέπει να
είμαστε εύστροφοι και ευέλικτοι στην απόκρισή μας. Και να είμαστε σε πλήρη
εγρήγορση.
Το σχέδιο απόκρισής μας περιέχει την πρόβλεψη ότι κατά καιρούς θα υπάρξουν
εξάρσεις κρουσμάτων. Γνωρίζουμε λοιπόν τι πρέπει να γίνει. Γνωρίζουμε πού
βρίσκονται τα περισσότερα περιστατικά της Μελβούρνης και ως εκ τούτου πού
πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας. Υπάρχει μια εξαιρετικά
μεγάλη διαδικασία εξετάσεων σε εξέλιξη. Ο στόχος είναι να σταματήσουμε την
έξαρση των κρουσμάτων το συντομότερο δυνατό για να σταματήσουμε τη
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διασπορά. Αυτό έκανε με επιτυχία η κυβέρνηση στην Τασμανία στα
βορειοδυτικά της πολιτείας της. Και αυτό κάνει τώρα η ομάδα της Βικτώριας.
Η εφαρμογή του μοντέλου της Βορειοδυτικής Τασμανίας σε αστικό περιβάλλον
έχει προκλήσεις, αλλά οι ενέργειες της Βικτώριας είναι κατάλληλες και
αναλογικές. Κατευθύνεται από την επιστήμη. Βασίζεται σε δεδομένα
πραγματικού χρόνου και σε καλή πρακτική δημόσιας υγείας και θα
προστατεύσει και θα σώσει ζωές.
Ας μην ξεχνάμε τα πολλά θετικά. Παραμένει αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η
Αυστραλία - όπως ανέφερα νωρίτερα – έχει αντιμετωπίσει εντυπωσιακά αυτή
την πανδημία και η Βικτώρια συμμετέχει σ’ αυτήν την επιτυχία. Χάρη στο
σαφέστατο στρατηγικό πλαίσιο περιορισμού και ικανότητας που έχει θεσπιστεί
από ιατρικούς εμπειρογνώμονες και πολιτικούς ηγέτες σε όλη την
Κοινοπολιτεία, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή και τη δέσμευση της
αυστραλιανής κοινότητας, καταφέραμε να ‘ισιώσουμε’ την καμπύλη του
κορωνοϊού σε ολόκληρη τη χώρα. Το μέγεθος της έξαρσης κρουσμάτων στη
Βικτώρια εξακολουθεί να είναι πολύ μικρό σε σύγκριση με το μέγεθος των
κρουσμάτων σε όλο τον κόσμο. Αλλά πρέπει, και έχουμε, ενεργήσει γρήγορα
για να αποτρέψουμε την περαιτέρω διασπορά.
Με την επανεπιβολή των περιορισμών τώρα, ζητώ από τους κατοίκους της
Βικτώριας να είναι υπομονετικοί. Και να είναι υπεύθυνοι για το δικό τους
συμφέρον, για της πολιτείας και για του έθνους. Η αποτελεσματικότητα των
περιορισμών εξαρτάται από τη συμμόρφωση της κοινότητας στις συστάσεις για
τη δημόσια υγεία. Στηριζόμαστε σε εσάς.
Αυτή η τελευταία έξαρση κρουσμάτων δεν είναι πρόβλημα της Βικτώριας. Είναι
εθνικό πρόβλημα. Είναι πρόβλημα όλων μας. Παρέχεται υποστήριξη από την
Κοινοπολιτεία και τις άλλες πολιτείες και επικράτειες - αρκετές εκατοντάδες
ιατρικό και άλλο προσωπικό βοηθούν στις εξετάσεις, την ανίχνευση των
επαφών και τη επικοινωνία με το κοινό. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος - και,
δύναμαι να πω, όχι ιδιαίτερα έκπληκτος - από αυτήν την εθνική απόκριση για
τον έλεγχο του ιού. Παρότι έχουμε ήδη κάνει πολλή δουλειά με τις
πολυπολιτισμικές κοινότητες, είναι σημαντικό να διπλασιάζουμε τις
προσπάθειές μας για να διασφαλίσουμε ότι θα στείλουμε τα σωστά μηνύματα
σε αυτό το πολύ πολυπολιτισμικό τμήμα της Μελβούρνης.
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Θέλω να γνωρίζουν όλοι οι κάτοικοι της Βικτώριας ότι εγώ και οι συνάδελφοί
μου στην AHPPC - οι εμπειρογνώμονες υγείας και ιατρικής της χώρας που έχουν
καθοδηγήσει την Αυστραλία από την αρχή την απόκριση κατά της COVID-19,
είναι μαζί σας σε κάθε βήμα – όπως, πιστεύω, επίσης οι συμπατριώτες σας
Αυστραλοί. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση μαζί και θα την ξεπεράσουμε μαζί.
Αυτή είναι μια εθνική προσπάθεια. Ήταν πάντα μια εθνική προσπάθεια. Ο
έλεγχος του ιού θα προστατεύσει τους κατοίκους της Βικτώριας, θα
προστατεύσει όλους μας.
Καθηγητής Paul Kelly
Αναπληρωτής Αρχίατρος

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

