VICTORIA STAAT NIET ALLEEN IN DE MEEST RECENTE AANPAK COVID-19: Hoofd
van de Volksgezondheidsdienst

We zijn allemaal bezorgd over de uitbraak van COVID-19 in Victoria en de
gevallen van gemeenschapsverspreiding.
Als de Acting Chief Medical Officer (Dutch - waarnemend hoofd van
volksgezondheid) van het land, en Voorzitter van het Australian Health
Protection Principal Committee – AHPPC (Dutch – hoofdcommissie voor
gezondheidsbescherming in Australië) bestaande uit de Hoofden van de
Volksgezondheidsdiensten van alle staten en territoria, kan ik onbetwistbaar
zeggen, dat de Commonwealth de acties steunt, die door de regering van
Victoria ondernomen worden om het virus op te volgen en uit te doven. We
blijven dagelijks vergaderen en staan volledig achter wat Victoria aan het doen
is.
De aanpak van Victoria – die een driestapse benadering volgt van testen,
traceren en isoleren, plus fysiek afstand houden en beperkingen op het uit huis
treden – is precies de benadering die we op national niveau gevolgd hebben.
En, zoals we allemaal weten, werkt het. Dat is waarom, in vergelijking met
andere landen, Australië het, tot nu toe, zo opvallend goed gedaan heeft tijdens
deze pandemie. Onze aanpak, nationaal, was om er hard en vroeg op in te gaan
– en dat is wat er nu, in de situatie in Victoria gaande is.
Uitbraken, zoals in Victoria, waren verwacht, ook al hadden we gehoopt dat het
niet zou gebeuren. Als een epidemioloog met 30 jaar wereldwijde ervaring met
een reeks besmettelijke ziektes, inclusief HIV/AIDS, tuberculose en influenza,
weet ik dat we te maken hebben met een zeer besmettelijke ziekte. COVID-19
heeft slechts de kleinste aanmoediging nodig om op te starten en kan zeer snel
uit de hand lopen, daarom moeten wij wendbaar en flexibel zijn in onze aanpak
en volledig waakzaam zijn.
Dat er van tijd tot tijd uitbraken zullen zijn, is altijd deel geweest van ons plan
van aanpak. Wij weten dus wat er gedaan moet worden. We weten waar de
meeste gevallen zich bevinden in Melbourne en zodoende waarop we onze
inspanningen moeten richten. Er is een extraordinair testproces gaande. Het
doel is om de uitbraak zo spoedig mogelijk uit te doven. Dat is wat de Tasmanen
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met goed gevolg deden in het noord-westelijke gedeelte van hun staat. En het is
wat het team in Victoria nu aan het doen is.
De uitvoering van het model van Noord-west Tasmanië in een stedelijke
omgeving, brengt uitdagingen met zich mee, maar de actie die door Victoria
genomen is, is toepasselijk en evenredig. Het is wetenschappelijk geleid. Het is
gebaseerd op actuele gegevens en goede volksgezondheidspraktijken, en het zal
levens beschermen en redden.
We moeten de vele positieven niet uit het oog verliezen. Het blijft een
onbetwistbaar feit dat Australië – waarnaar ik al eerder verwees – het opvallend
goed gedaan heeft in deze pandemie, en Victoria deelt in dat succes mee.
Dankzij de hele duidelijke strategische structuur van beheersing en capaciteit,
die door de medische experts en politieke leiders in het gehele Commonwealth
opgezet is, samen met de inzet en betrokkenheid van de Australische
gemeenschap, zijn wij in staat geweest om de coronaviruslijn door het hele land
af te vlakken. De omvang van de uitbraak in Victoria is nog erg klein, in
vergelijking met de omvang van uitbraken rond de wereld. Maar, we moeten, en
hebben dat ook gedaan, snel handelen om verdere verspreiding te voorkomen.
Nu beperkingen opnieuw opgelegd zijn, vraag ik Victorianen om geduldig te
blijven en om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen belangen, de
belangen van hun staat en de belangen van hun land. De effectiviteit van de
beperkingen hangt ervan af dat de gemeenschap de aanbevelingen voor
gemeenschapsgezondheid naleeft. Wij rekenen op jullie.
Deze recentste uitbraak is geen Victoria’s probleem. Het is een nationaal
probleem. Het is iedereen’s probleem. Hulp is door de Commonwealth en
andere staten en territoria geboden – honderden clinisch en ander personeel
helpen met het testen, het traceren van contacten en gemeenschappelijke
bijeenkomsten. Ik ben zeer bemoedigd – en, als ik het zeggen mag, niet het
minst verrast – door deze nationale reactie om dit virus te boven te komen. Het
is belangrijk, alhoewel we al veel werk verricht hebben met multiculturele
gemeenschappen, dat we ons dubbel zo hard inzetten om ervoor te zorgen dat
we de juiste boodschappen overbrengen naar dit zeer multiculturele deel van
Melbourne.
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Ik wil dat alle Victorianen weten dat ik en mijn collega’s van het AHPPC – de
gezondheids- en medische experts van het land, die vanaf het begin de leiding
hebben gegeven aan de COVID 19 aanpak van Australië, u bij elke stap steunen –
en zo ook, ben ik overtuigd, uw Australische landgenoten. We zitten gezamelijk
in deze situatie en we komen er samen doorheen. Dit is een nationale
inspanning. Om het virus onder controle te brengen, zullen we Victorianen, en
ons allemaal, beschermen.
Professor Paul Kelly
Acting Chief Medical Officer
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