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Περισσότεροι από 200 άνθρωποι που υποτίθεται ότι 
βρίσκονται σε καραντίνα στο Κουίνσλαντ έχουν εξαφανιστεί

Α
ν και περισσότεροι από 200 άνθρωποι 
που θα έπρεπε να βρίσκονται σε καραντί-
να έχουν εξαφανιστεί, έχοντας πει ψέματα 
στους αστυνομικούς, ο πρωθυπουργός του 

Κουίνσλαντ δήλωσε ότι δεν αποτελούν κίνδυνο εξά-
πλωσης του ιού. Η αστυνομία που ξεκίνησε ελέγ-
χους από τον Απρίλιο για να δει αν τηρούνται τα 
μέτρα αυτοαπομόνωσης διαπίστωσε ότι  387 άτομα 
δεν ήταν εκεί που είχαν δηλώσει ότι θα βρίσκονται.
Ορισμένοι από αυτούς που ελέγχθηκαν έχουν ήδη 

εγκαταλείψει την Πολιτεία κράτος ή έχουν αλλάξει 
διεύθυνση, αλλά η αστυνομία εξακολουθεί να μην 
μπορεί να εντοπίσει 210 άτομα, ενώ άλλα 35 έχουν 
βρεθεί και τιμωρήθηκαν για την παράβαση των μέ-
τρων περιορισμού. Η πρωθυπουργός Annastacia 
Palaszczuk δήλωσε ότι όταν εντοπιστούν οι παρα-
βάτες θα τους επιβληθούν πρόστιμα, αλλά πρόσθεσε 
ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης του ιού καθώς 
οι υποθέσεις χρονολογούνται από τον Απρίλιο.
Το Κουίνσλαντ έχει λάβει αυστηρά μέτρα για τον 

έλεγχο των συνόρων του, τα οποία άνοιξαν ξανά 
μόνο στις αρχές του μήνα. Όσοι επιχειρούν να ει-
σέλθουν στην Πολιτεία από περιοχές της Βικτώρι-
ας και της ΝΝΟ που έχουν καταγραφεί αυξημένα 
κρούσματα, είτε τους ζητείται να επιστρέψουν στις 
εστίες τους είτε υποχρεώνονται σε παραμείνουν σε 
καραντίνα σε ξενοδοχεία. Ωστόσο, πριν αλλάξουν 
οι κανόνες τον Ιούλιο, οι ταξιδιώτες είχαν τη δυ-
νατότητα να μπουν σε καραντίνα σε διεύθυνση της 
επιλογής τους.

Ο Daniel Andrews υποστηρίζει 
ότι οι περισσότεροι κάτοικοι της 
Βικτώριας δεν αυτοαπομονώνονται 
όταν εμφανίζουν συμπτώματα 
κοροναϊού
Η Βικτώρια κατέγραψε ρεκόρ 484 νέων κρου-
σμάτων κοροναϊού τις τελευταίες 24 ώρες, 
την υψηλότερη ημερήσια αύξηση που ση-
μειώθηκε στην Αυστραλία από την αρχή της 
πανδημίας. Άλλα δύο άτομα που συνδέονται 
με εγκαταστάσεις φροντίδας ηλικιωμένων, 
και οι δύο ηλικίας περίπου 90 ετών, πέθαναν 
από τον αυτή την εβδομάδα, αυξάνοντας τον 
αριθμό των νεκρών της Πολιτείας σε 44. Το 
προηγούμενο ρεκόρ αριθμού κρουσμάτων σε 
μια μέρα ήταν τα 469 και σημειώθηκε στις 28 
Μαρτίου.  Την Τετάρτη συμπληρώθηκαν δύο 
εβδομάδες από τότε που η Πολιτεία άρχισε να 
εφαρμόζει αυστηρά μέτρα περιορισμού απα-
γορεύοντας στους πολίτες να εγκαταλείψουν 
το σπίτι τους εκτός εάν επρόκειτο να πάνε στη 
δουλειά τους, να ασκηθούν, να ψωνίσουν 
βασικά είδη ή να λάβουν ιατρική φροντίδα. 
Ο πρωθυπουργός Daniel Andrews είπε ότι ο 
αριθμός των κρουσμάτων δείχνει κάποια στα-
θερότητα, αλλά πρόσθεσε ότι «δεν βλέπουμε 
να μειώνονται όπως θα επιθυμούσαμε». Το 
53 τοις εκατό των 3.810 θετικών κρουσμά-
των που καταγράφηκαν μεταξύ 7 και 21 Ιου-
λίου δεν αυτοαπομονώθηκαν στο διάστημα 
μεταξύ του τεστ για COVID-19 και της λήψης 
του αποτελέσματος.  «Είναι αδιανόητο το ένα 
από τα δύο άτομα που περιμένουν τα αποτέ-
λεσμα του τεστ να συνεχίζουν τη ζωή τους σαν 
να μην συμβαίνει τίποτα», είπε ο κ. Andrews. 
Από την ίδια ομάδα, εννέα στους 10 δεν αυ-
τοαπομονώθηκαν παρά το γεγονός ότι αι-
σθάνθηκαν αδιαθεσία πριν υποβληθούν σε 
εξετάσεις. «Πήγαν για ψώνια, πήγαν στη δου-
λειά. Συνέχισαν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. 
Αν οι πολίτες που αισθάνονται αδιάθετοι δεν 
απομονωθούν στο σπίτι τους μέχρι να πάρουν 
τα αποτελέσματα του τεστ τα κρούσματα θα 
συνεχίσουν να αυξάνονται και οι έξι εβδομά-
δες καραντίνας δεν θα είναι αρκετές», τόνισε 
ο κ. Andrews. Ο σύμβουλος της Πολιτειακής 
κυβέρνησης της Βικτώριας σε θέματα υγείας 
Brett Sutton δήλωσε ότι η Πολιτεία βρίσκεται 
σε μια «πραγματικά, πολύ δύσκολη φάση» της 
πανδημίας, και προειδοποίησε ότι τα κρού-
σματα θα μπορούσαν να φτάσουν σύντομα τα 
500 έως 600 την ημέρα. Από τα μεσάνυχτα 
της Τετάρτης έχει γίνει υποχρεωτική η χρήση 
μάσκας στους δημόσιους χώρους για τους πο-
λίτες της Μελβούρνης και του Mitchell Shire. 
Όσοι δεν συμμορφώνονται θα τιμωρούνται 
με πρόστιμο 200 δολαρίων.Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση, Καμπέρα.

Καθώς βγαίνουμε πάλι έξω,   
εξαρτάται από όλους μας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κορονοϊό (COVID-19), 
επισκεφθείτε το health.gov.au

Και εάν αντιμετωπίζετε συμπτώματα 
κρυολογήματος ή γρίπης, μείνετε στο σπίτι και 

μιλήστε με το γιατρό σας για να εξεταστείτε.
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