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Τοίχος καταπλάκωσε 4 άντρες στο Σίδνεϊ

Τ
έσσερις άντρες µεταφέρθηκαν στο 
νοσοκοµείο µετά την κατάρρευση 
ενός τοίχου σε ένα εργοτάξιο στα 
ανατολικά του Σίδνεϊ.

Επρόκειτο για έναν τοίχο από τούβλα στο 
πίσω µέρος µιας βεράντας που βρίσκεται 
υπό ανακαίνιση στο Woollhara, έξω από 
την Oxford Street, και που κατέρρευσε µε-
ρικώς στις 9.15 π.µ. το πρωί της Τετάρτης
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πρόσφε-
ραν τις υπηρεσίες τους σε δύο άντρες για 
τραυµατισµούς στο κεφάλι και στο στή-
θος και σε άλλους δύο για τραυµατισµούς 
στα πόδια και την πλάτη. Και οι τέσσερις 
άντρες µεταφέρθηκαν σε σταθερή κατά-
σταση στο νοσοκοµείο του St Vincent.

«Ήταν µια περίπλοκη δουλειά, οι παραϊ-
ατρικοί µας όχι µόνο έπρεπε να ασχολη-
θούν µε πολλούς ασθενείς ταυτόχρονα, 
αλλά επίσης έπρεπε να αντιµετωπίσουν και 
µια δοµική κατάρρευση» δήλωσε η NSW 
Ambulance. «Αντιµετωπίζουµε πρόσφατα 
έναν αυξανόµενο αριθµό περιστατικών σε 
χώρους εργασίας και πρέπει όλοι να είναι 
πιο προσεκτικοί όταν εργάζονται και να 
προσέχουν και τους συναδέλφους τους».
Ένας εκπρόσωπος της SafeWork NSW είπε 
ότι οι επιθεωρητές της βοηθούν στις έρευ-
νες. «Το τεχνικό προσωπικό της SafeWork 
βρίσκεται καθ’ οδόν για να βοηθήσει στις 
έρευνες και στην ασφάλεια του χώρου 
ανοικοδόµησης» δήλωσε.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη νέα εφαρµογή COVIDSafe:
Σχεδόν 5 εκατοµµύρια Αυστραλοί έχουν ήδη κατεβάσει την εφαρµογή 
COVIDSafe. Ενθαρρύνονται όλοι οι Αυστραλοί µε κινητό τηλέφωνο να 
κατεβάσουν την εφαρµογή και να βοηθήσουν στην επιβράδυνση της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού και να υποστηρίξουν τη χαλάρωση των 
περιορισµών.

Τι είναι η εφαρµογή COVIDSafe;
Η εφαρµογή COVIDSafe είναι ένα νέο ερ-
γαλείο δηµόσιας υγείας που βοηθά στην 
επιβράδυνση της εξάπλωσης του κο-
ρωνοϊού στην Αυστραλία. Θα βοηθήσει 
να κρατήσει τους Αυστραλούς ασφαλείς 
επιταχύνοντας τη διαδικασία ειδοποίη-
σης ατόµων που έχουν έρθει σε επαφή 
µε άτοµο που πάσχει από κορωνοϊό. Η 

εφαρµογή είναι επιπλέον των πρακτικών καλής υγιεινής και ασφα-
λούς σωµατικής απόστασης, καθώς και των αυξηµένων εξετάσεων 
του πληθυσµού.
Η εφαρµογή λειτουργεί στο παρασκήνιο του τηλεφώνου σας καθώς 
κάνετε τις διάφορες δουλειές της ηµέρας σας. Χρησιµοποιεί τεχνο-
λογία Bluetooth για να βρει άλλους χρήστες µε COVIDSafe και κατα-
γράφει την ηµεροµηνία, την ώρα, την απόσταση και τη διάρκεια της 
επαφής. Η εφαρµογή δεν καταγράφει την τοποθεσία σας. Η εφαρµογή 
εντοπίζει τη συσκευή µε την οποία βρίσκεστε εντός 1,5 µέτρου για 15 
λεπτά ή περισσότερο.
Αυτές οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και αποθηκεύονται στην 
εφαρµογή στο τηλέφωνό σας. Ούτε εσείς δεν µπορείτε να έχετε πρό-
σβαση σε αυτές.
Τα στοιχεία επαφής αποθηκεύονται στην εφαρµογή µόνο για 21 ηµέ-
ρες και µετά από αυτό το χρονικό διάστηµα διαγράφονται αυτόµατα. 
Αυτή η περίοδος επιτρέπει τη µέγιστη περίοδο επώασης 14 ηµερών 
του ιού και το χρόνο που απαιτείται για την επιβεβαίωση ενός θετικού 
αποτελέσµατος εξέτασης.

Πώς ρυθµίζω την εφαρµογή;
Μπορείτε να την κατεβάσετε από καταστήµατα εφαρµογών της 
Android και της iOS. Η εφαρµογή είναι δωρεάν και το κατέβασµά της 
είναι εθελοντικό.
Μετά το κατέβασµα, εγγραφείτε εισάγοντας ένα όνοµα, αριθµό τηλε-
φώνου, ταχυδροµικό κώδικα και εύρος ηλικίας.
Όταν ο COVID-19 δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο, θα σας ζητηθεί να δι-
αγράψετε την εφαρµογή COVIDSafe από το τηλέφωνό σας. Αυτό θα 
διαγράψει όλες τις πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες στην εφαρ-
µογή.

Πώς η COVIDSafe βοηθάει την προστασία της κοινότητας;
Εάν έχετε διαγνωστεί µε τον COVID-19, οι αξιωµατούχοι υγείας της 
πολιτείας και της επικράτειας θα σας ζητήσουν πληροφορίες για όλα 
τα άτοµα που έχετε έρθει σε επαφή πρόσφατα. Εάν έχετε κατεβάσει 
την εφαρµογή, µπορείτε να επιλέξετε να δώσετε στους αξιωµατού-
χους υγείας πρόσβαση στις πληροφορίες της εφαρµογής (που θα έχει 
καταγράψει µε ποιο άτοµο ήσασταν σε στενή επαφή). Αυτό θα επιτρέ-
ψει στους αξιωµατούχους υγείας να επικοινωνήσουν µε αυτά τα άτο-
µα πιο γρήγορα και να αποτρέψουν την εξάπλωση του ιού.

Ποιος θα χρησιµοποιήσει τις πληροφορίες;
Μόνο οι αξιωµατούχοι δηµόσιας υγείας στην πολιτεία ή την επικράτειά 
σας θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και µόνο έτσι µπο-
ρούν να επικοινωνήσουν και να σας ενηµερώσουν:
• τι να προσέξετε
• εάν πρέπει να µπείτε σε καραντίνα
• πώς, πότε και πού να κάνετε εξέταση και
• πώς µπορείτε να προστατέψετε τον εαυτό σας, την οικογένεια 
και τους φίλους σας.

Περισσότερες πληροφορίες για τον COVID-19
Είναι σηµαντικό να ενηµερώνεστε µέσω επίσηµων πηγών. Επισκε-
φτείτε το australia.gov.au, καλέστε την Εθνική Γραµµή Βοήθειας Κο-
ρωνοϊού στο 1800 020 080 ή την υπηρεσία µετάφρασης και διερµηνεί-
ας στο 131 450.

Κίνα: Αναστέλλει τις εισαγωγές βοείου 
κρέατος από την Αυστραλία
Η Κίνα ανέστειλε τις εισαγωγές αυστρα-
λιανού βοείου κρέατος από τέσσερις µε-
γάλους προµηθευτές της χώρας, εν µέσω 
της πολιτικής έντασης που υποβόσκει 
µεταξύ του Πεκίνου και της Καµπέρας, η 
οποία έχει αξιώσει να διεξαχθούν έρευ-
νες για τον τρόπο µε τον οποίο η κινε-
ζική κυβέρνηση χειρίστηκε την κρίση 
του νέου κορωνοϊού. Η Αυστραλία προ-
σχώρησε στο στρατόπεδο των χωρών, µε 
πρωτοστατούσες τις Ηνωµένες Πολιτείες, 
που ζητούν να ανοίξει έρευνα για το πώς 
εξαπλώθηκε η πανδηµία της Covid-19 -η 
οποία ξεκίνησε στην κεντρική Κίνα στα 
τέλη του 2019 και κατόπιν διαδόθηκε σε 
ολόκληρο τον πλανήτη- κατηγορώντας το 
Πεκίνο ότι δεν αντέδρασε αποτελεσµατικά 
τις πρώτες εβδοµάδες της επιδηµίας και 
ότι υποβάθµισε τις συνέπειές της. Σε ανα-
κοίνωση που δηµοσιεύτηκε στον ιστότο-
πό τους, τα κινεζικά τελωνεία ειδοποιούν 
για την αναστολή των εισαγωγών κρέατος 
από τέσσερις αυστραλιανούς προµηθευ-
τές από σήµερα. Η διάρκεια της αναστο-
λής εισαγωγών δεν καθορίστηκε και ούτε 
τα τελωνεία προσδιόρισαν τους επακρι-
βείς λόγους γι’ αυτό. Ο υπουργός Εµπο-
ρίου της Αυστραλίας Σάιµον Μπέρµιγχαµ 
τόνισε πως η αναστολή εισαγωγών συν-
δέεται µε “µικρές” τεχνικές παραβιάσεις 

των απαιτήσεων υγειονοµικής ασφαλείας 
και σήµανσης στις ετικέτες, που ισχύουν 
στην Κίνα. Ερωτηθείς σχετικά, ο εκπρό-
σωπος του υπουργείου Εξωτερικών της 
Κίνας Ζάο Λιτζιάν ανρνήθηκε σήµερα 
πως η αναστολή ορισµένων εισαγωγών 
αυστραλιανού βοείου κρέατος «σχετίζε-
ται» µε το αίτηµα της Καµπέρα για έρευνα 
για τον κορωνοϊό. «Αυτά είναι δύο εντε-
λώς διαφορετικά πράγµατα», είπε στους 
δηµοσιογράφους, προτρέποντάς τους «να 
µην παρασύρονται σε µία πολιτική πα-
ρερµηνεία». Οι τέσσερις αυτοί προµηθευ-
τές αντιπροσωπεύουν περίπου το 35% 
των αυστραλιανών εξαγωγών βοείου κρέ-
ατος προς την Κίνα, µε εκτιµώµενη αξία 
1,7 δισεκατοµµυρίου δολαρίων Αυστρα-
λίας, σύµφωνα µε το ABC. Στα τέλη Απρι-
λίου, ο πρέσβης της Κίνας στην Καµπέρα 
Τσενγκ Ζινγκγιέ είχε προειδοποίησει ότι 
το αίτηµα της Αυστραλίας για έρευνα σχε-
τικά µε την Covid-19 ήταν «επικίνδυνο» 
και θα µπορούσε να οδηγήσει σε µποϊκο-
τάζ από Κινέζους καταναλωτές, ενώ είχε 
αφήσει και αιχµές για µείωση του αριθ-
µού των Κινέζων, που θα έρχονταν για 
σπουδές σε αυστραλιανά πανεπιστήµια 
της Αυστραλίας και που αποτελούν µία 
σηµαντική πηγή εισοδήµατος για αυτά τα 
ιδρύµατα.




