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 کارمند ارشد صحی:  تنها نیست 19-به کووید ریدر پاسخ اخ ایکتوریو

 .میجامعه هستدر انتقال  کیس هایو  ایکتوریدر و 19-کووید وعیهمه ما نگران ش

 ایاز سالمت استرال تیحما یاصل تهیکم سیو رئ، ت صحی کشورسایرسرپرست به عنوان 

(Australian Health Protection Principal Committee (AHPPC) که شامل همه )

از اقدامات  کمنویلتکه  میواضح بگوصورت  هتوانم بیاست، م ها و قلمرو تاالیا صحیارشد  رییسان

خود ادامه  جلساتبه  هوزکند. ما هر ریم تیحما روسیو بیتعق یبرا ایکتوریانجام شده توسط دولت و

 .میکنیم تیدهد، به شدت حمایانجام م ایکتوریو از آنچه و میدهیم

 تیو محدود یجسم فاصله، به عالوه یو جداساز یابی، ردبخش استشامل سه  - ایکتوریپاسخ و

، میدانی. و همانطور که همه ما ممیگرفته ا شیدر پ یاست که ما در سطح مل یکردیرو قا  یدق -حرکات 

عمل کرده  بخو اریبسحاال  تا دیگر یبا هر کشور سهیدر مقا ایاسترال لیدل نی. به همدهدیمهم کار  نیا

 یزیهمان چ نیو ا - و وقتر اقدام کنیم، میبرو شیبود که سخت پ نیما ا کردی، رویاست. در سطح مل

 افتد.یاتفاق م ایکتوریو طیاست که اکنون در شرا

 کی. من به عنوان فتدین یاتفاق نیچن داشتیمد ی، گرچه اممیرفت ایکتوریمانند و وعیانتظار ش

از جمله  یعفون یهایماریاز ب یعیوس فیدر سراسر جهان در طه سال 30 تجربه با ستیولوژیدمیاپ

HIV/AIDS19-کووید. میهست وبرور یعفون اریبس یماریب کیدانم که ما با ی، سل و آنفوالنزا، م 

تواند به سرعت از کنترل خارج شود، یدارد و م ازین قیتشو نیفقط به کمتربرای فعال بودن خود 

 .میباش مواظب کامال. و میباش ریو انعطاف پذ سریعدر پاسخ خود  دیما با نیبنابرا

چه  میدانیم نیوجود خواهد داشت، در برنامه پاسخ ما بوده است. بنابرا یماریب وعیش گاه گاهی نکهیا

کوشش  دیرو با نیست و از اا کجادر ملبورن  کیس های شتریکه ب میدانیانجام شود. ما م دیبا ییکارها

است  نیفوق العاده بزرگ در حال انجام است. هدف ا شیآزما پروسه کی. ما تمرکز داشته باشد یها

با  یی هاایمانزاست که تا یکار نی. ااز پخش ان جلوگیری شودمتوقف شود تا  عتریچه سرهر  وعیکه ش

اکنون انجام  ایکتوریو میاست که ت یهمان کار نیخود انجام دادند. و ا التیدر شمال غرب ا تیموفق

 .دهدیم

که توسط  اقدامیاست اما  مشکالت یشهر دارا کیموقعیت در  تازمانیا شمال غربمدل  یاجرا

زمان  یها تابر دا یمبتن نیشود. ایمساینس رهنمایی توسط  نیصورت گرفته مناسب است. ا ایکتوریو

ها  نسانکند و موجب نجات جان این محافظت مایو ، است یعموم صحتو عملکرد خوب در  یواقع

 شود.یم

 - ایاست که استرال ریانکارناپذ تیواقع کی نی. امینکن یموارد مثبت چشم پوش یاریاز بس دییایب

 نیدر ا ایکتوریانجام داده است، و و عمل خوب اریبس وبا نیدر ا -همانطور که قبال  به آن اشاره کردم 

که توسط متخصصان  یتیواضح و ظرف اریبس کیاست. با تشکر از چارچوب استراتژ میسه تیموفق

، ما ای، همراه با تعامل و تعهد جامعه استرالشده است جادیا کمنویلتدر سراسر  یاسیو رهبران س صحی

با  سهیدر مقا ایکتوریو وعی. اندازه شبشکنانیمرا در سراسر کشور  ویروس کرونا یمنحن میتوانسته ا



 
 

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

از گسترش  یریجلوگ یو برا دی. اما ما بااستاندک  اریآن در سراسر جهان هنوز بس وعیاندازه ش

 .میعمل کن عی، سران شتریب

خواهم که صبور باشند.  یها م ییایکتوریکه اکنون دوباره اعمال شده است، من از و ییها تیمحدودبا 

ها به  تیمحدود نیا یو در قبال منافع خودشان، منافع دولتشان و منافع ملت مسئول باشند. اثربخش

 .میهست یدارد. ما به شما متک یبستگ یعمومصحت  یها هیجامعه از توص یرویپ

 . حمایت استممشکل همه  نیاست. ا یمشکل مل کی نی. استین ایکتوریمشکل و کی ریاخ وعیش نیا

 ریو سا کلینیکیچند صد نفر از کارکنان  - فراهم شده استها  قلمروها و  التیا ریو سا کمنویلتتوسط 

و شاید هم بگویم، کنند. یبه آنها کمک م یعموم ارتباطاتتماس و  یابی، ردشیآزما نهیکارمندان در زم

که  ی، در حالاین است . نکته مهماین ویروس یباال موفقیت یبرا یواکنش مل نیز ان تعجب نکردم، ام

از  نانیاطم یبراخویش را  ی، تالشهامیانجام داده ا یرا با جوامع چند فرهنگ یادیز یما قبال  کارها

 .دو برابر میکنیمملبورن بخش از جامعه  نیبه ا حیصح یها امیپ افتیدر

و  صحتمتخصصان  - AHPPCها بدانند که من و همکارانم در  ییایکتوریخواهم همه و یمن م

شما با ، در هر مرحله از راه میکرده ا ییرا راهنما ایاسترال 19-کوویدکشور که از ابتدا پاسخ  طبابت

 و میهست یکجا نیا با هم در اهستند. م ما یی ما هم باایهمانطور که من معتقدم، هموطنان استرال - میهست

موفقیت بوده است.  یتالش مل کی شهیاست. هم یتالش مل کی نی. امییایمبیرون  یکجا از اینبا هم 

 کند.یکند، همه ما را محافظت میها محافظت م ییایکتوریاز و روسیو باالی
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