و یکتور یا کوووید 19-ته په اخري غبرګون کي یوازي نده :د روغتیا چارواکي رییس

موږ ټول په ویکتوریا کې د کووید 19-ناروغۍ د شیوع څخه او ټولنې ته د لیږدیدو د قضیو په اړه اندیښمن
یو.
د هیواد د روغتیایی سرپرست چارواکي په حیث ،او د آسترالیا د روغتیایي ساتنې اصلي کمیټې رییس
( )Australian Health Protection Principal Committee (AHPPCچې د ټولو ایالتونو او ساحو
روغتیایی رییسان پکې شامل دي ،زه په څرګنده توګه ویلی شم چې د کمنویلت دولت د ویکتوریا دولت
لخوا د ویروس د مخنیوي لپاره د ترسره شوي اقداماتو ملتړ کوي .موږ ورځنۍ ناستې ته دوام ورکوو
او په کلکه د هغه څه ملتړ کوو چې ویکتوریا یې کوي.
د ویکټوریا غبرګون – دري طرزالعملونه پکي ګدون لري ،ازمایښت ،څارني او جل کولو ،او فزیکي
واټن او د حرکت محدودیتونو دي  -دقیقا هغه الره ده چې موږ یې په ملي کچه پلی کوو .او لکه څنګه
چې موږ ټول پوهیږو ،دا کار هم ورکوي .له همدې امله ،د هر یو بل هیواد په پرتله ،آسترالیا تر دې دمه
د دې وبا په اړه د پام وړ ښه کار ترسره کړی دي .په ملي کچه ،زموږ طریقه دا وه چې سخت او ډیر
ژر به پري ورځو  -او دا هغه څه دي چې اوس د ویکټوریا په وضعیت کې پیښیږي.
د ویکټوریا په څیر د پیښو تمه کیده ،که څه هم موږ هیله درلوده چې دا پیښه ونشي .د یو ایپډیمولوژیست
په توګه چي د  ،HIV/AIDSنري رنځ او انفلونزا په شمول یو شمیر ساري ناروغیو کې د نړۍ په کچه د
 30کالو تجربې سره ،زه پوهیږم چې موږ د یوي ډیرې ساري ناروغۍ سره مخ یو .کووید 19-د فعال
کیود لپاره یوازې لږ هڅونې ته اړتیا لري ،او په چټکۍ سره له کنټرول څخه وتلی شي ،نو موږ اړتیا لرو
چي په خپل غبرګون کې چتک او انعطاف ولرو .او په بشپړ ډول مواظب اوسو.
او دا چي کله نا کله به داسي پیښې رامینځته کیږي چې زموږ د غبرګون په پلن کې یي شتون درلود .نو
موږ پوهیږو چې څه باید ترسره شي .موږ پوهیږو چې د ملبورن ډیری قضیې چیرې دي او له همدې
امله موږ اړتیا لرو چې په خپلو هڅو تمرکز وکړو .د ازموینې په لویه کچه پروسه روانه ده .هدف دا دی
چې ژر تر ژره د شیوع مخه ونیسي ترڅو د خپریدو مخه ونیول شي .دا هغه څه دي چې د تازمانیا ایالت
په شمال لویدیځ کې په بریالیتوب سره ترسره کړي .او دا هغه څه دي چې د ویکټوریا ټیم یي همدا اوس
کوي.
په ښاري جوړښت کې د تازمانیا د شمال لویدیځ موډل پلي کول ننګونې لري مګر د ویکټوریا لخوا ترسره
شوي اقدام مناسب دی .دا د ساینس لخوا رهبري کیږي .دا د ریښتیني وخت ډاټا او د عامه روغتیا ښه
عملکرد پراساس دی ،او دا به د خلکو ژوند خوندي او وژغوري.
راځئ چې د دا ډیر مثبت اړخونه هم له یاده و نه باسو .دا یو څرګند حقیقت دی چې استرالیا  -لکه څنګه
چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه  -پدې وبا کې د پام وړ ښه عمل ترسره کړی ،او ویکټوریا پدې بریا
کې شریکه ده .د روښانه ظرفیت او واضح ستراتیژیک چوکاټ څخه په مننه د طبي متخصصینو او
سیاسي مشرانو لخوا په کمنویلت کې او د آسټرلیا د ټولنې ښکیلتیا او ژمنې سره سم او په مینځګړیتوب،
موږ وکولی شو په ټول هیواد کې د کورونا ویرس منحنی راماته کړو .د ویکټوریا د شیوع اندازه د نړي
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د شیوع د اندازې په پرتله اوس هم خورا کوچنۍ ده .مګر موږ اړتیا لرو ،او دا مو کړي دي تر څو ژر
تر ژره مو عمل وکړو ترڅو د نورو خپریدلو څخه مخنیوي وکړو.
د محدودیتونو له بیا پلي کیدو سره ،زه له ویکټوریایانو څخه غواړم چې صبور اوسي .او د دوی د خپلو
ګټو ،د دولت او د ملت په ګټو کي مسؤالنه واوسي .د محدودیتونو موثریت د عامې روغتیا وړاندیزونو
ته د ټولنې په تعقیب کولو پورې اړه لري .موږ پر تاسي بروسه کوو.
دا وروستی شیوع د ویکتوریا ستونزه نده .دا یوه ملي ستونزه ده .دا د هرچا ستونزه ده .د کمنویلت دولت
او نورو ایالتونو او سیمو لخوا ملتړ چمتو شوي  -څو سوه کلینیکي او نور کارکوونکي د ازموینې ،تماس
موندنې او په عامه روابطو کې مرسته کوي .زه ډیر ډاډمن یم  -او زه ویلي شم ،دا ملي غبرګون  -د
ویروس په ماتولو کي ،ماته حیرونکي نده .د اهمیت وړ ،پداسې حال کې چې موږ د مخه د ګڼ کلتوري
ټولنو سره ډیر کار کړی ،موږ خپلي هڅې دوه چنده کوو چې ډاډ ترالسه کړو چې موږ د ملبورن ګڼ
فرهنګي برخو ته سم پیغامونه ورسوو.
زه غواړم چي ټول ویکټوریایان وپوهیږي چې زه او زما همکاران په  AHPPCکې  -د هیواد روغتیایي
او طبي کارپوهان چې د پیل څخه د آسټرالیا کووید 19-ته د غبرګون الرښونه کړی ده ،د الرې په هر
ګام سره ستاسو سره یو  -لکه څنګه چې زه باور لرم ،چي ټول آسترالیایان پدې کې راسره دي .موږ په
دي الره سره یو ځاي یو او په ګډه به لدی څخه راوځو .دا یوه ملي هڅه ده .دا تل یوه ملي هڅه وه .د
ویروس په ماتولو به د ویکټوریا ساتنه وشي ،دا به موږ ټول خوندي وساتي.
پروفیسر پاول کیلي
د روغتیایي چارواکي ریاست سرپرست
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