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COVID-19: Χαλάρωση των μέτρων από σήμερα στη ΝΝΟ

Ο
ι περιορισμοί του COVID-19 
από σήμερα χαλαρώνουν 
στη ΝΝΟ, καθώς οι ανησυχί-
ες για μια πρόσφατη υπόθε-

ση υποχώρησαν και η πολιτεία, έως 
την Τρίτη, σημείωνε 24 συνεχόμενες 
ημέρες χωρίς τοπική μετάδοση του 
ιού.
Η πρωθυπουργός Gladys Berejiklian 
δήλωσε προχτές ότι οι φόβοι για το 
ασυμπτωματικό άτομο που ανεξήγη-
τα έδωσε θετικό αποτέλεσμα στο τεστ 
για τον κορονοϊό δύο ημέρες μετά 
την ολοκλήρωση των απαιτούμενων 
14 ημερών καραντίνας σε ξενοδο-
χείο στο Σίδνεϊ έχουν υποχωρήσει.
Η υπόθεση προκάλεσε πολλές 
προειδοποιήσεις για την περιοχή 
Illawarra και για ένα καφέ στο νότιο 
Σίδνεϊ, αφού το άτομο αυτό παρευ-

ρέθηκε σε πολλούς χώρους το Σαβ-
βατοκύριακο.
Εν τω μεταξύ, η πρωθυπουργός δή-
λωσε ότι η ΝΝΟ θα αυξήσει το εβδο-
μαδιαίο όριο για τις διεθνείς αφίξεις 
σε 3.000 άτομα από τη Δευτέρα, 
επειδή αυτό «είναι το σωστό» και το 
σύστημα μπορεί να το διαχειριστεί.
«Όσο πιο γρήγορα επιστρέψουν οι 
Αυστραλοί [...] τόσο πιο γρήγορα 
μπορούμε να εργαστούμε σε άλλα 
θέματα που υποστηρίζουν την οι-
κονομική μας δραστηριότητα» είπε 
στους δημοσιογράφους. «Ενώ έχου-
με όλο και περισσότερους ανθρώ-
πους που έρχονται πίσω, από τη 
Δευτέρα, μέσω του αεροδρομίου του 
Σίδνεϊ, και ενώ είναι πια περισσό-
τερο εμφανή και τα πιο μεταδοτικά 
στελέχη του ιού [...] είναι πραγμα-

τικά σημαντικό να παραμείνουμε σε 
εγρήγορση» παρότρυνε.
Ωστόσο, από σήμερα, η ΝΝΟ επα-
νέρχεται στον κανόνα των 2 τ.μ. για 
εσωτερικές και εξωτερικές εκδηλώ-
σεις και οι μάσκες θα είναι υποχρε-
ωτικές μόνο στις δημόσιες συγκοι-
νωνίες και σε ταξί και Ubers.
«Οι εργαζόμενοι στον τομέα της φι-
λοξενίας, οι άνθρωποι που παρευ-
ρίσκονται σε χώρους λατρείας, δεν 
πρέπει να φορούν μάσκα υποχρε-
ωτικά, αλλά εμείς [...] συνιστούμε 
ανεπιφύλακτα, ειδικά σε εσωτερι-
κούς χώρους, όπου δεν μπορείτε να 
εγγυηθείτε την κοινωνική απόσταση, 
να φοράτε μάσκα, ειδικά αν είστε ευ-
άλωτο άτομο» είπε η πρωθυπουργός.
Οι περιορισμοί χαλαρώνουν στην 
ευρύτερη περιοχή του Σίδνεϊ, συμπε-

ριλαμβανομένων του Wollongong, 
της Κεντρικής Ακτής και των Blue 
Mountains
Τα γυμναστήρια θα διατηρήσουν τον 
κανόνα των τετραγωνικών μέτρων, 
ενώ τα όρια για γάμους και κηδείες 
παραμένουν στα 300 άτομα.

Μπορεί να χρειαστούν έως και 
έξι χρόνια για να εμβολιαστεί 
ο κόσμος κατά του COVID-19, 
οπότε τα εμβόλια πρέπει να μοι-
ραστούν με τις αναπτυσσόμενες 
χώρες, ώστε να διασφαλιστεί ότι 
δεν θα εμφανιστούν «περισσότε-
ρα απειλητικά στελέχη του ιού», 
δήλωσε Αυστραλός ειδικός στις 
μολυσματικές ασθένειες.
Μια ομάδα τριών εμπειρογνω-
μόνων μίλησε προχτές στην 
Εθνική Λέσχη Τύπου στην Κα-
μπέρα σχετικά με την πανδημία. 
Ο γιατρός Sanjaya Senanayake 
είπε ότι περίπου 70 χώρες έχουν 
ξεκινήσει προγράμματα εμβολια-
σμού. «Με το τρέχον ποσοστό εμ-
βολιασμού, εκτιμάται ότι δεν θα 
φτάσουμε την παγκόσμια κάλυ-
ψη του 75% πριν περάσουν πε-
ρίπου έξι χρόνια» δήλωσε. «Εάν 

συνεχίσουμε παγκοσμίως αυτούς 
τους ελιγμούς με τη διάθεση των 
εμβολίων, ενώ σε άλλα μέρη του 
κόσμου η μετάδοση συνεχίζε-
ται ανεξέλεγκτα, τότε θα έρθου-
με αντιμέτωποι με περισσότερα 
απειλητικά στελέχη του ιού, που 
θα μπορούσαν να έχουν περαιτέ-
ρω επιπτώσεις στην αποτελεσμα-
τικότητα του εμβολίου».
Ο Δρ Senanayake, ο οποίος εί-
ναι αναπληρωτής καθηγητής 
στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού 

Πανεπιστημίου του Αυστραλίας, 
δήλωσε ότι οι άνθρωποι ενδέχε-
ται να καταλήξουν να κάνουν εμ-
βόλιο κατά του κορονοϊού κάθε 
χρόνο. Ο COVID-19 θα μπορού-
σε να γίνει «επίμονη παρουσία», 
όπως οι τέσσερις άλλοι κορονοϊ-
οί που υπάρχουν εδώ και δεκαε-
τίες και προκαλούν το κοινό κρυ-
ολόγημα. Ωστόσο, ο Αυστραλός 
καθηγητής προειδοποίησε ότι ο 
αυξανόμενος πληθυσμός στον 
κόσμο και η αυξανόμενη κατα-
πάτηση των φυσικών οικοτόπων 
σημαίνει ότι η επόμενη πανδη-
μία δεν απέχει 100 χρόνια. «Εί-
ναι πολύ κοντά» είπε. 
Η καθηγήτρια επιδημιολόγος 
Mary-Louise McLaws, από την 
πλευρά της, προέτρεψε όλους 
τους Αυστραλούς να εμβολια-
στούν.

Συνδικάτα και εργαζόμενοι θεω-
ρούν ότι η πρόθεση του Anthony 
Albanese να θέσει τους επισφα-
λείς εργαζόμενους στο επίκεντρο 
της μεταρρύθμισης των εργασι-
ακών σχέσεων στην Αυστραλία 
έχει ήδη καθυστερήσει.
Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης υπο-
σχέθηκε την Τετάρτη ένα «πιο 
δίκαιο σύστημα» για τους επι-
σφαλείς εργαζόμενους υπό μια 
κυβέρνηση υπό την ηγεσία των 
Εργατικών, καθώς αποκάλυψε 
το σχετικό πρόγραμμα του κόμ-
ματος σε μια μεγάλη ομιλία στο 
Κουίνσλαντ. Ωστόσο, ο υπουργός 
Εργασιακών Σχέσεων Christian 
Porter επέκρινε την προτεινόμε-
νη πολιτική, χαρακτηρίζοντάς τη 
από τις πιο «άμετρες, ακατάλλη-
λες, εξωπραγματικές» υποσχέσεις 
που έχουν γίνει στην ιστορία των 
εργασιακών σχέσεων της χώρας.
Η πολιτική του κ. Albanese πε-
ριλαμβάνει τη δέσμευση για 

μια εγγύηση κατώτατου μισθού 
στους περιστασιακά εργαζόμε-
νους, όπως και σωστές συνθή-
κες εργασίας μέσω της Επιτρο-
πής Δίκαιης Εργασίας.
Ο κ. Albanese δεσμεύτηκε επίσης 
για την αντιμετώπιση της αυξανό-
μενης χαλαρότητας στους όρους 
εργασίας και για την προστασία 
των εργαζομένων που εργάζονται 
σε εταιρείες μίσθωσης εργασίας.
«Είναι πραγματικά αναζωογονητι-
κό να βλέπεις, τελικά, ένα πολιτι-
κό κόμμα να λέει ότι κάτι μπορεί 
να γίνει και ότι θα κάνουν κάτι για 
την επισφαλή εργασία» είπε στο 
SBS News η γραμματέας του Συμ-
βουλίου των Αυστραλιανών Συν-
δικάτων (ACTU) Sally McManus.
Ο κ. Albanese πιέζει ώστε να 
«οριστεί σωστά» η «περιστασιακή 
εργασία» από τον νόμο, προκει-
μένου να καθορίζεται ξεκάθαρα 
πότε ένας εργαζόμενος μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως περιστασιακός.

Προτείνει , μεταξύ άλλων, την 
καταστολή των «εταιρειών ενοι-
κίασης εργασίας καουμπόηδων» 
για να εξασφαλίσει ότι όσοι εργά-
ζονται σε τέτοιες εταιρείες αμείβο-
νται όσο και οι συνάδελφοί τους 
σε αντίστοιχες θέσεις.
Από την πλευρά του, ο υπουργός 
Εργασιακών Σχέσεων Christian 
Porter χαρακτήρισε προχτές την 
προτεινόμενη πολιτική «τρελή», 
υποστηρίζοντας ότι το κόστος 
τους ανέρχεται σε περίπου 20 
δισεκατομμύρια δολάρια ετησί-
ως για τις επιχειρήσεις. 
«Όλοι πρέπει να πληρώνονται 
δίκαια, αλλά η πρόταση για 
φόρο έως 20 δις δολαρίων για 
τις επιχειρήσεις, τη στιγμή που 
οι επιχειρήσεις αγωνίζονται να 
επιβιώσουν στις πιο δύσκολες 
στιγμές που έχουν βιώσει από 
τον Β ‘Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι 
απολύτως τρελή» δήλωσε στους 
δημοσιογράφους.

Αυστραλός ειδικός προειδοποιεί: 6 χρόνια μπορεί να πάρει ο εμβολιασμός παγκοσμίως

Για «αναθεώρηση» των εργασιακών σχέσεων πάνε οι Εργατικοί
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