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ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ: 
Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Υποχρεωτική η παραµονή στο σπίτι για όσους  
εισέρχονται στη χώρα, στη µάχη και η αστυνοµία

Η πρωθυπουργός της ΝΝΟ, Gladys Berejiklian ανακοίνωσε ότι η αστυνο-
µία θα εξαναγκάζει τους ανθρώπους που δεν συµµορφώνονται µε τις 

νέες κατευθυντήριες γραµµές της Αυστραλίας για αυτοαποµόνωση να παρα-
µείνουν στο σπίτι τους. Μέχρι την Κυριακή είχαν καταγραφεί 134 επιβεβαι-
ωµένες περιπτώσεις ασθενών που έχουν προσβληθεί από τον κορωναϊό στη 
ΝΝΟ. Η πρωθυπουργός δήλωσε ότι «δεν µπορούµε να προσποιούµαστε ότι 
αυτό που συµβαίνει είναι κάτι το συνηθισµένο». Χθες, ο Σκοτ Μόρισον ανα-
κοίνωσε ότι όσοι επιστρέφουν στην Αυστραλία από το εξωτερικό θα πρέπει 
να αποµονώνονται για δύο εβδοµάδες. Η πολιτική αυτή άρχισε να ισχύει τα 
µεσάνυχτα της Κυριακής προς ∆ευτέρα, και χθες το πρωί, η κ. Berejiklian 
επιβεβαίωσε ότι η αστυνοµία θα συµβάλει στην εφαρµογή του µέτρου. «Όλοι 
πρέπει να είµαστε προετοιµασµένοι για το τι µπορεί να συµβεί τις επόµε-
νες εβδοµάδες και µήνες, είπε η κα Berejiklian και ενθάρρυνε τους πολίτες 
να ενηµερώνουν τις αρχές όταν πέφτουν στην αντίληψη τους περιστατικά 
µε πολίτες που δεν εφαρµόζουν τα µέτρα προφύλαξης». Η Πολιτεία έχει θέ-
σει σε ισχύ µέτρα που απαγορεύουν εκδηλώσεις άνω των 500 ατόµων και 
όσοι δεν συµµορφωθούν µε τους νέους νόµους αντιµετωπίζουν έως και έξι 
µήνες φυλάκιση και πρόστιµο έως και τα 11.000 δολάρια. Ενώ οι µεγάλες 
συγκεντρώσεις απαγορεύονται, σχολεία και πανεπιστήµια θα παραµείνουν 
ανοιχτά. Σύµφωνα µε τη µοντελοποίηση από τα Αµερικανικά Κέντρα Ελέγχου 
και Πρόληψης Νοσηµάτων (CDC), δεν υπάρχει καµία ένδειξη ότι το Χονγκ 
Κονγκ - το οποίο έκλεισε τα σχολεία - ήταν πιο επιτυχηµένο στη συγκράτηση 
του ιού από τη Σιγκαπούρη, που δεν το έπραξε.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Βικτώρια & Καµπέρα 

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε η Βικτώρια και η Καµπέρα από το 
πρωί της ∆ευτέρας σε µια προσπάθεια να αντιµετωπιστεί η πανδηµία. Κά-

νοντας χρήση των νόµων περί δηµόσιας υγείας οι αρχές θα επιβάλουν το 
µέτρο της αποµόνωσης 14 ηµερών για όλους τους ταξιδιώτες που έρχονται 
στην Αυστραλία, δήλωσε ο Πολιτειακός πρωθυπουργός της Βικτώρια, Ντάνιελ 
Άντριους σε δηµοσιογράφους τη ∆ευτέρα. Στη Βικτώρια, η κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης ξεκίνησε από το µεσηµέρι τη ∆ευτέρα και θα ισχύσει αρχικά για 
τέσσερις εβδοµάδες, αλλά είναι πιθανό να συνεχιστεί και µετά. Τα άτοµα που 
δεν συµµορφώνονται µε τις οδηγίες των υγειονοµικών αρχές θα τιµωρούνται 
µε πρόστιµα ύψους 20.000 δολαρίων.  Οι υγειονοµικές αρχές της Βικτώριας 
επιβεβαίωσαν ότι τα κρούσµατα έφτασαν τα 71 καθώς µέχρι το πρωί της ∆ευ-
τέρα είχαν καταγραφεί ακόµη 14 περιπτώσεις. Ο αριθµός των νεκρών από τον 
ιό στην Αυστραλία ανήλθε σε πέντε το βράδυ της Κυριακής, αφού δύο γυναί-
κες ηλικίας 77 και 90 ετών πέθαναν στο Σίδνεϊ. Ο αριθµός επιβεβαιωµένων 
κρουσµάτων σε όλη τη χώρα έχει επίσης αυξηθεί σε σχεδόν 300.

#LockDownAustralia: Οι γονείς κρατούν τα παιδιά στο 
σπίτι, παρόλο που τα σχολεία παραµένουν ανοιχτά

Οι γονείς, οι σπουδαστές και οι δάσκαλοι ζητούν να κλείσουν σχολεία και 
πανεπιστήµια τα προς το παρών παραµένουν ανοιχτά παρά την απαγό-

ρευση της κυβέρνησης σε συγκεντρώσεις άνω των 500 ατόµων. Η κυβέρνηση 
εξακολουθεί να επιµένει ότι δεν είναι απαραίτητο να κλείσουν τα σχολεία για 
να σταµατήσει η εξάπλωση του κορωναϊού, αλλά πολλοί γονείς αποφάσισαν 
να κρατήσουν τα παιδιά τους σπίτι. «Ετοιµάζοµαι να πάω να εργαστώ ως 
δάσκαλος όπου θα έρθω σε επαφή µε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους 
σήµερα», έγραψε δάσκαλος τη ∆ευτέρα το πρωί στο Twitter. Ο Πρόεδρος της 
Ένωσης ∆ασκάλων του Κουίνσλαντ, Κέβιν Μπέιτς, δήλωσε ότι οι σχολικές 
απουσίες έχουν αυξηθεί αλλά ο πρωθυπουργός Scott Morrison δήλωσε ότι 
το µαζικό κλείσιµο των σχολείων θα επιδεινώσει την κατάσταση. Ο Οµοσπον-
διακός Υπουργός Παιδείας Dan Tehan επανέλαβε τη θέση του κ. Morrison 
τη χθες, προσθέτοντας ότι η φύλαξη παιδιών στο σπίτι θα παρεµπόδιζε την 
ικανότητα των κηδεµόνων τους να πάνε στη δουλειά και να «παρέχουν τις 
υπηρεσίες που χρειαζόµαστε αυτή τη στιγµή». Στην Ευρώπη, τα σχολεία και τα 
πανεπιστήµια είναι κλειστά στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη ∆α-
νία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λιθουανία, το Λουξεµβούργο, 
τη Νορβηγία, την Πολωνία, τη Ρουµανία, τη Σλοβακία. Οι µαθητές θα µείνουν 
επίσης στο σπίτι την επόµενη εβδοµάδα στο Βέλγιο, την Κροατία, τη Γαλλία, 
την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελβετία και στις περισσότερα γερµανικά 
κρατίδια. Ο δήµαρχος της Νέας Υόρκης Bill de Blasio ανακοίνωσε την Κυ-
ριακή το κλείσιµο δηµόσιων σχολείων στη µεγαλύτερη πόλη της Αµερικής. 
Στη Νέα Νότια Ουαλία το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι 
τα σχολεία θα εφαρµόσουν µέτρα προφύλαξης όπως η ακύρωση σχολικών 
συνελεύσεων, µεγάλων συγκεντρώσεων και εκδηλώσεων.

Έκλεισε καθολικό σχολείο στην Panania

Το Καθολικό ∆ηµοτικό Σχολείο του Αγίου Χριστόφορου (St Christopher’s 
Catholic Primary School) στην Panania έκλεισε χθες αφού ένα άτοµο 

που παρακολούθησε µια εκδήλωση που φιλοξενήθηκε από το σχολείο, βρέ-
θηκε θετικό στον  COVID-19. Ο διευθυντής του Ένωσης Καθολικών Εκ-
παιδευτικών Ιδρυµάτων, Tony Farley, δήλωσε ότι πρόκειται για ένα συνέ-
δριο επαγγελµατικής εξέλιξης που πραγµατοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου και 
το µολυσµένο άτοµο δεν ήταν δάσκαλος στο δηµοτικό σχολείο της Panania 
ή σε οποιαδήποτε άλλο καθολικό σχολείο του Σίδνεϊ.  «Το κλείσιµο ενός 
σχολείου, ακόµη και για µια µόνο µέρα, µπορεί να φαίνεται ως ακραίο µέ-
τρο, αλλά ζούµε σε µια δύσκολη περίοδο», δήλωσε ο κ. Farley. Το σχολείο 
υποβλήθηκε σε λεπτοµερή απολύµανση τη ∆ευτέρα και οι εκπαιδευτικοί που 
παρακολούθησαν την εκδήλωση επαγγελµατικής εξέλιξης έχουν κληθεί να 
εξεταστούν και να αποµονωθούν ως προληπτικό µέτρο. Το σχολείο θα ξα-
νανοίξει σήµερα.




