VIKTÓ RIA NIE JE NA TO SAMA PRI POSLEDNEJ ODOZVE NA COVID-19: Hlavný
lekársky úradník

Všetkých nás znepokojuje prepuknutie vírusu COVID-19 vo Viktórii a prípadmi
jeho šírenia v komunite.
Ako úradujúci hlavný lekársky úradník a predseda austrálskeho hlavného výboru
na ochranu zdravia (AHPPC), ktorý pozostáva zo všetkých štátnych a územných
vedúcich zdravotníckych pracovníkov, môžem jednoznačne povedať, že
spoločenstvo podporuje kroky prijaté vládou Viktórie na to, aby sa vírusu zbavili.
Naše stretnutia sa dejú každodenne a dôrazne podporujeme to, čo robí Viktória.
Odozva Viktórie – zahrňujúca trojsmerný prístup testovania, sledovania a izolácie
plus fyzické dištancovanie a obmedzenie pohybu – je presne ten istý prístup,
ktorý sme zvolili na celonárodnej úrovni. A ako všetci vieme, funguje to. Práve
preto sa Austrálii počas tejto pandémie darilo oveľa lepšie ako v porovnanís
akoukoľvek inou krajinou. Na národnej úrovni bol náš prístup tvrdý, a začali sme
skoro – a to sa teraz deje v situácii vo Viktórii.
Ohniská ako sú teraz vo Viktórii, sa očakávali, aj keď sme dúfali, že k nim
nedôjde. Ako epidemiológ s 30-ročnými skúsenosťami z celého sveta v rozličných
infekčných chorobách vrátane HIV/AIDS, tuberkulózy a chrípky viem, že jednáme
s vysoko infekčným ochorením. COVID-19 potrebuje ten najmenší podnet na
štart a môže sa veľmi rýchlo vymknúť spod kontroly, preto musíme byť v našej
odozve pohotovía pružní. A úplne ostražití.
S tým, že sa príležitostne vyskytnú ohniská, sme rátali a bolo to súčasťou nášho
plánu odozvy. Takže vieme, čo je potrebné urobiť. Vieme, kde v Melbourne je
väčšina prípadov a teda kde musíme sústreďovať naše úsilie. Prebieha
mimoriadne veľký process testovania. Cieľom je čo najrýchlejšie zastaviť ohnisko,
aby sa ďalej nerozširovalo. To urobili úspešne v Tasmánii na severovýchode
štátu. A to je to, čo robí kolektív vo Viktórii práve teraz.
Realizácia modelu zo severozápadnej Tasmánie v mestskom prostredímá viac
problémov, ale kroky, ktoré podniká Viktória sú primerané a úmerné. Sú riadené
vedou. Sú založené na údajoch v reálnom čase a na osvedčených postupoch pre
zdravie verejnosti a budú viesť k tomu, aby chránili a zachraňovali životy.

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

Nezabudnime na veľa kladov. Je nepopierateľnou skutočnosťou, že Austrália má
– ako som už vyššie spomenul – pozoruhodný úspech v pozastavenítejto
pandémie a Viktória sa taktiež podieľa na tomto úspechu. Vďaka veľmi jasnému
strategickému rámcu obmedzenia a kapacity, ktorý zaviedli lekárski odborníci a
politickívodcovia v celom Spoločenstve, spolu s angažovanosťou a zaviazanosťou
austrálskej komunity, sme dokázali vyrovnať krivku koronavírusu v celej krajine.
Ohnisko vo Viktórii je veľmi malé v porovnaní s veľkosťami ohnísk na celom
svete. Musíme však konať, a konali sme, rýchlo, aby sme zabránili ďaľšiemu
šíreniu.
Žiadam ľudí vo Viktórii, aby boli trpezliví s obmedzeniami, ktoré sú znovu
nastolené. Aby boli zodpovedníza svoje vlastné záujmy, za záujmy svojho štátu a
národné záujmy. Účinnosť obmedzení závisí od toho, ako komunita dodržiava
odporúčania pre zdravie verejnosti. Spoliehame sa na vás.
Toto posledné ohnisko nie je iba problem Viktórie. Je to národný problem. Je to
problem každého z nás. Podporu poskytuje Spoločenstvo a ostatné štáty a
územia – niekoľko stoviek klinických a iných pracovníkov pomáha pri testovaní,
sledovaníkontaktov a pri zapojeníverejnosti. Táto národná reakcia v snahe
prekonať tento virus ma veľmi potešila – a môžem povedať, že ma ani v
najmenšom neprekvapila. Je dôležité, že aj keď sme už urobili veľa práce s
mnohokultúrnymi komunitami, teraz zdvojnásobujeme svoje úsilie s cieľom
zabezpečiť to, aby sme dostali správne odkazy do tejto veľmi mnohokultúrnej
časti Melbourne.
Chcem, aby všetci ľudia vo Viktórii vedeli, že ja a moji kolegovia v AHPPC –
národnízdravotníci a lekárski odborníci, ktorí od začiatku viedli austrálsku
odozvu na COVID-19, sú s vami na každom kroku – rovnako, ako verím, sú s vami
aj všetci Austrálčania. Sme v tomto spolu a spolu to aj prekonáme. Toto je
celonárodné úsilie. Vždy to bolo celonárodné úsilie. Prekonať virus ochráni ľudí
vo Viktórii, ochráni nás všetkých.
Profesor Paul Kelly
Ú radujúci hlavný lekársky úradník
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