VICTORIA MHUX WAĦEDHA FL-AĦĦAR RISPONS GĦALL-COVID-19: L-Uffiċjal
Mediku Prinċipali
Aħna lkoll nibqgħu mħassba dwar l-imxija COVID-19 fil-Victoria u l-każijiet ta’ tixrid filkomunità.
Bħala l-Aġent Uffiċjal Mediku tan-nazzjon, u l-President tal-Kumitat Prinċipali talProtezzjoni tas-Saħħa Awstraljan (AHPPC) li jinkludi l-Uffiċjali Prinċipali tas-Saħħa talistat u t-territorju, nista' ngħid bla tlaqliq li l-Commonwealth jissapportja l-miżuri li qed
jittieħdu mill-Gvern ta’ Victoria biex iżommu taħt għajnejhom u jeqirdu l-virus. Aħna
nkomplu niltaqgħu kuljum u nissapportjaw bil-qawwa dak li qed tagħmel Victoria.
Ir-rispons ta’ Victoria - li jinvolvi l-approċċ bi tlett modi differenti jiġifieri ittestja,
ittraċċja u tiżola, flimkien ma' distanzjar fiżiku u restrizzjonijiet tal-moviment - huwa
preċiżament l-approċċ li konna qegħdin nieħdu fil-livell nazzjonali. U, kif nafu lkoll,
jaħdem. Huwa għalhekk li, meta mqabbel ma' kwalunkwe pajjiż, l-Awstralja irnexxiet
notevolment f'din il-pandemija s'issa. Fuq livell nazzjonali, l-approċċ tagħna kien li
nagħmlu sforz kbir, nieħdu azzjoni bikrija - hu hu li qed iseħħ issa fis-sitwazzjoni talVictoria.
L-imxijiet bħal ta' Victoria kienu mistennija, għalkemm aħna ttamajna li ma jseħħux.
Bħala epidemjologu b'esperjenza ta' 30 sena madwar id-dinja f'firxa ta' mard infettiv
fosthom l-HIV / AIDS, it-tuberkulożi u l-influwenza, naf li qed niffaċċjaw marda
infettiva ħafna. COVID 19 jeħtieġ biss l-iċken inkoraġġiment biex jinxtered, u tista'
taħarbilna minn idejna, u għalhekk għandna bżonn naħdmu mingħajr telf ta’ żmien u
nkunu flessibbli fir-rispons tagħna. U nkunu kompletament viġilanti.
Li minn żmien għal żmien se jkun hemm imxijiet kien il-ħin kollu fil-pjan ta' rispons
tagħna. Allura nafu x'hemm bżonn li jsir. Aħna nafu fejn huma l-biċċa l-kbira talkażijiet f'Melbourne u għalhekk fejn għandna bżonn niffukaw l-isforzi tagħna. Hemm
proċess ta' ttestjar straordinarjament kbir. L-għan huwa li neqirdu l-imxija malajr kemm
jista' jkun biex titwaqqaf it-tixrid. Dan hu dak li għamlu b’suċċess it-Tasmanjani filMajjistral tal-istat tagħhom. U huwa dak li qed jagħmel it-tim ta’ Victoria issa.
L-implimentazzjoni tal-mudell tat-Tasmanja tal-Majjistral f'ambjent urban għandha
sfidi iżda l-azzjoni li qed tieħu Victoria hija xierqa u proporzjonata. Huwa mmexxi mix-
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xjenza. Hija bbażata fuq dejta f'ħin reali u prattika tajba tas-saħħa pubblika, u
tipproteġi u ssalva ħajjiet.
Ejja ma ninsewx il-ħafna fatti pożittivi. Jibqa' l-fatt inkontestabbli li l-Awstralja - kif
semmejt qabel – irnexxiet b’mod notevoli tiffaċċja din il-pandemija, u Victoria taqsam
f'dak is-suċċess. Bis-saħħa tal-qafas strateġiku ċar ħafna ta' trażżin u ta' kapaċità
imwaqqfa mill-esperti mediċi u l-mexxejja politiċi madwar il-Commonwealth, flimkien
mal-ħidma u l-impenn tal-komunità Awstraljana, stajna niċċattjaw il-kurva talcoronavirus madwar in-nazzjon. Id-daqs tal-imxija ta’ Victoria għadu żgħir ħafna meta
mqabbel mad-daqs tal-imxijiet madwar id-dinja. Imma rridu, u jkollna, naġixxu malajr
biex ma nħallux li jkun hemm aktar tixrid.
Peress li issa reġgħu ġew imposti restrizzjonijiet, nitlob lil dawk li jgħixu ġewwa Victoria
biex jieħdu paċenzja. U biex ikunu responsabbli fl-interessi tagħhom stess, fl-interess
tal-istat tagħhom, u fl-interess tan-nazzjon. L-effikaċja tar-restrizzjonijiet tiddependi
mill-osservanza tal-komunità mar-rakkomandazzjonijiet tas-saħħa pubblika. Aħna
inserrħu fuqkom.
Din l-aħħar imxija mhix problema ta’ Victoria. Hija problema nazzjonali. Hija lproblema ta’ kulħadd. Is-sapport qed jingħata mill-Commonwealth u minn stati u
territorji oħra - bosta mijiet ta staff kliniku u oħrajn qed jgħinu fl-ittestjar, it-traċċar talkuntatti u l-impenn pubbliku. Jiena fidiċjuż ħafna - u, nista’ ngħid, mhux sorpriż
affattu- b'din ir-rispons nazzjonali li nsolvu l-problem tal-virus. B’mod importanti,
filwaqt li diġà għamilna ħafna xogħol ma' komunitajiet multikulturali, aħna qed
nirdoppjaw l-isforzi tagħna biex niżguraw li inxandru l-messaġġi li jgħoddu għal din ilparti multikulturali ta' Melbourne.
Irrid li l-Vittorjani kollha jkunu jafu li jien u l-kollegi tiegħi fuq l-AHPPC - l-esperti tassaħħa u mediċi tan-nazzjon li ggwidaw ir-rispons COVID-19 tal-Awstralja mill-bidu,
ninsabu magħkom f'kull pass - kif, nemmen, sħabi l-Awstraljani huma wkoll. Aħna
ninsabu flimkien u aħna nsolvuha flimkien. Dan huwa sforz nazzjonali. Kien dejjem
sforz nazzjonali. Jekk neqirdu dan il-virus dan ser jipproteġi lill-Vittorjani, dan
tipproteġi lilna lkoll.
Il-Professur Paul Kelly
Aġent Kap Uffiċjal Mediku
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