VIKTORIA SIO PEKE YAKE KATIKA MAJIBU YA HIVI KARIBUNI YA COVID-19 Afisa
Mkuu wa Matibabu

Sisi sote tunaendelea kuwa na wasiwasi juu ya mlipuko wa COVID-19 huko
Viktoria na kesi za kuenea kwa jamii.
Kama Afisa Mkuu Kaimu wa Matibabu wa taifa, na Mwenyekiti wa Kamati Kuu ya
Ulinzi wa Afya ya Australia (AHPPC) inayojumuisha Maafisa Wakuu wote wa Afya
wa majimbo na wilaya, naweza kusema bila shaka kuwa Jumuiya ya Madola
inaunga mkono hatua zinazochukuliwa na Serikali ya Viktoria ili kufuta virusi.
Tunaendelea kukutana kila siku na tunaunga mkono kwa nguvu na yale ambayo
Viktoria inafanya.
Jibu la Viktoria - linalojumuisha mbinu wa matendo matatu wa kupima, kufuata
na kujitenga, pamoja na umbali wa mwili na vizuizi vya harakati - ni njia halisi
ambayo tumekuwa tukifanya katika ngazi ya kitaifa. Na, kama sisi sote tunajua,
inafanya kazi vizuri. Ni kwa nini, ukilingana na nchi yoyote, nchi ya Australia
imefanya vizuri sana katika janga hili hadi sasa. Kwa kitaifa, njia yetu ilikuwa ya
kufanya kwa bidii, kufanya mapema - na hiyo ndio inafanyika sasa katika hali ya
Viktoria.
Milipuko kama ya huko Victoria ilitarajiwa, ingawa tulitumaini isingetokea. Kama
daktari wa magonjwa ya mlipuko mwenye uzoefu wa miaka 30 kote
ulimwenguni na anuwai ya magonjwa ya kuambukiza ikiwamo HIV/UKIMWI,
kifua kikuu na homa ya mafua, najua kwamba tunashughulika na ugonjwa
unaoambukiza sana. COVID 19 inahitaji tu fursa kidogo tu ya kuongezeka, na
inaweza kuzidi kwa haraka, kwa hiyo tunahitaji kuwa wepesi na kuwa tayari
kubadilika katika jibu letu. Na kuwa macho kabisa.
Kwamba kutakuwa na milipuko mara kwa mara imekuwa katika mpango wetu
wa kukabiliana wakati wote. Kwa hiyo tunajua kile kinachohitajika kufanywa.
Tunajua kesi nyingi za Melbourne ziko wapi na kwa hivyo tunahitaji kuweka
juhudi zetu huko. Kuna mchakato mkubwa sana wa upimaji unaoendelea. Kusudi
ni kuisha mlipuko kwa haraka iwezekanavyo ili kuzuia kuenea kabisa. Hiyo ndivyo
watu wa Tasmania walifanikiwa katika Kaskazini Magharibi mwa jimbo lao. Na
ndio hivyo timu ya Victoria inavyofanya sasa.
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Utekelezaji wa mfano wa Tasmania Kaskazini Magharibi katika mazingira ya
mijini una changamoto lakini hatua zinazochukuliwa na Viktoria zinafaa na ni
sawa. Inaongozwa na sayansi. Inategemea data ya wakati halisi na mazoezi
mazuri ya afya ya umma, na italinda na kuokoa maisha.
Tusisahau maoni mazuri mengi. Inaendelea kuwa ukweli usioweza kutabirika
kuwa nchi ya Australia - kama nilivyoisema tayari - imefanya vizuri sana katika
janga hili, na Viktoria anashiriki katika kufanikiwa. Shukrani kwa mfumo wazi wa
kimkakati wa kudhibiti na uwezo uliowekwa na wataalam wa matibabu na
viongozi wa kisiasa katika Jumuiya ya Madola, pamoja na ushiriki na kujitolea
kwa jamii ya Australia, tumeweza kusawaisha kizingo wa coronavirus kote katika
taifa. Saizi ya mlipuko wa Victoria bado ni mdogo sana ukilinganisha na saizi ya
milipuko kote ulimwenguni. Lakini tunahitaji, na tumeshafanya, kuchukua hatua
kwa haraka ili kuzuia kuenea zaidi.
Na vizuizi sasa vimerudiwa tena, naomba watu wa Viktoria kuwa na subira. Na
kuwajibika kwa masilahi yao, masilahi ya jimbo lao, na masilahi ya taifa. Ufanisi
wa vizuizi unategemea jamii kufuata mapendekezo ya afya ya umma.
Tunakutegemea.
Mlipuko huu wa hivi karibuni sio shida ya Viktoria. Ni shida ya kitaifa. Ni shida ya
kila mtu. Msaada unatolewa na Jumuiya ya Madola na majimbo mengine na
wilaya - wafanyakazi mamia kadhaa wa matibabu na wengine wanaosaidia kwa
upimaji, ufuatiliaji wa mawasiliano na kushiriki kwa umma. Nina moyo sana - na,
naweza kusema, sishangai hata kidogo - na majibu haya ya kitaifa kudhibiti
virusi. Kwa umuhimu, wakati tayari tumeshafanya kazi nyingi na jamii za
tamaduni nyingi, tunaongeza juhudi zetu kuhakikisha tunatoa ujumbe sahihi kwa
sehemu hii ya kitamaduni ya Melbourne.
Nataka watu wote wa Viktoria wajua kwamba mimi na wenzangu wa AHPPC wataalam wa afya na matibabu wa kitaifa ambao wameongoza majibu ya COVID19 tangu mwanzo, ni pamoja nanyi kila hatua ya njia - kama, ninavyoamini,
Waaustralia wenzako pia. Tuko katika hii pamoja na tutapitia pamoja. Hii ni
juhudi ya kitaifa. Imekuwa juhudi ya kitaifa kila wakati. Kudhibiti virusi
kutawalinda watu wa Viktoria, kutatulinda sisi sote.
Profesa Paul Kelly
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Afisa Mkuu Kaimu wa Matibabu
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