Ο ΚΟΣΜΟΣ FRIDAY 10 SEPTEMBER 2021

COVID-19: Αύξηση των κρουσμάτων
στα παιδιά λόγω Delta

Π

ερισσότεροι από ένας στους τέσσερις ανθρώπους που βρέθηκαν
θετικοί στον COVID-19 στη ΝΝΟ
από τα μέσα Ιουνίου έως τα μέσα
Αυγούστου ήταν κάτω των 18 ετών, αλλά
το 98% των παιδιών που έφεραν τον ιό
δεν ανέπτυξαν ποτέ συμπτώματα ή είχαν
μόνο μια ήπια μόλυνση.
Τα δεδομένα δίνει μια νέα έκθεση του
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Επιτήρησης της Ανοσοποίησης, που δημοσιεύθηκε προχτές και είχε ως αντικείμενο την
εξάπλωση του COVID-19 σε σχολεία και
παιδικούς σταθμούς σε διάστημα έξι εβδομάδων στη ΝNO.
«Στην πραγματικότητα, το υψηλότερο ποσοστό εξάπλωσης εντοπίστηκε στο μη εμβολιασμένο ενήλικο προσωπικό» δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη η
Kristine Macartney, διευθύντρια του κέντρου.
Μεταξύ 16 Ιουνίου και 31 Ιουλίου, 59
άτομα –34 μαθητές και 25 εργαζόμενοι–
προσήλθαν σε σχολεία ή ημερήσια κέντρα
ενώ ήταν δυνητικά μολυσμένοι με τον
COVID-19.
Το ευρύτερο Σίδνεϊ τέθηκε σε καθεστώς
λοκντάουν στις 26 Ιουνίου, μειώνοντας
σημαντικά τον αριθμό των παιδιών που
πηγαίνουν στο σχολείο και σε δομές φροντίδας. Ο ιός μεταδόθηκε μόνο σε 19 από
τα 51 σχολεία ή παιδικούς σταθμούς που
παρέμειναν εκτεθειμένα και το πιο συνηθισμένο είδος μετάδοσης εντοπίστηκε με-
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ταξύ των υπαλλήλων παιδικών σταθμών.
Παρ’ όλα αυτά, τα ποσοστά μετάδοσης
ήταν πάνω από πέντε φορές υψηλότερα
από ό,τι στο πρώτο λοκντάουν στις αρχές
του 2020, λόγω της μετάλλαξης Delta.
Περίπου 69 μαθητές προσβλήθηκαν από
τον ιό στο σχολείο ή στον παιδικό σταθμό.
Από τους 2.864 ανθρώπους ηλικίας 18
ετών και κάτω που προσβλήθηκαν από τον
ιό στη ΝΝΟ από τις 16 Ιουνίου έως τις 19
Αυγούστου, οι 70 (ή το 2%) εισήλθαν στο
νοσοκομείο, όμως μόνο οι 43 για ιατρικούς λόγους: δύο παιδιά γεννήθηκαν στο
νοσοκομείο και 25 εισήχθησαν για κοινωνικούς λόγους, καθώς νοσηλεύονταν οι
γονείς τους. Πέντε παιδιά μεταξύ 15 και 18
ετών εισήχθησαν στη ΜΕΘ.
Η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών
–88%– μολύνθηκε στο σπίτι.
Η δημοσίευση των στοιχείων αυτών έρχεται μετά την αποκάλυψη της κυβέρνησης
της ΝΝΟ τον περασμένο μήνα ότι τα σχολεία θα αρχίσουν να λειτουργούν διά ζώσης στα τέλη Οκτωβρίου.

Απάτες στην πλάτη ασυνόδευτων παιδιών
– Προειδοποιεί το Υπ. Εσωτερικών

Τ

ο Υπουργείο Εσωτερικών απηύθυνε προειδοποίηση στους Αυστραλούς για μια απάτη στο διαδίκτυο
με στόχο άτομα που θέλουν να
βοηθήσουν ασυνόδευτα παιδιά τα οποία
απομακρύνθηκαν από το Αφγανιστάν τον
περασμένο μήνα.
Η υπουργός Εσωτερικών Karen Andrews
την περασμένη εβδομάδα επιβεβαίωσε ότι
λιγότερα από 10 ασυνόδευτα παιδιά από
το Αφγανιστάν, όλα άνω των 10 ετών,
βρίσκονται σήμερα σε καραντίνα στην
Αυστραλία. Έφυγαν από το αεροδρόμιο
της Καμπούλ με τις πτήσεις εκκένωσης, οι
οποίες έληξαν στις 26 Αυγούστου.
Σύμφωνα με το SBS News, ένα παιδί τελεί υπό την κηδεμονία του Υπουργείου
Εσωτερικών. Τα υπόλοιπα έχουν κάποια
σχέση με άτομα στην Αυστραλία, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειάς τους, ή
βρίσκονται σε διαδικασία επανένωσης με
τους γονείς τους, με τους οποίους χώρισαν κατά τη διαδικασία εκκένωσης.
Για τα παιδιά αυτά υπήρξε μια τεράστια
έκρηξη υποστήριξης και υπάρχουν αρκετά
μέλη της κοινότητας Αφγανο-Αυστραλών
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που ζητούν περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την υιοθεσία ή την αναδοχή.
Ωστόσο, ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έστειλε το Υπουργείο
Εσωτερικών σε μέλη της Αφγανικής-Αυστραλιανής κοινότητας προειδοποιεί τους
ανθρώπους να είναι σε εγρήγορση, καθώς στο διαδίκτυο κυκλοφορούν απατεώνες που τους ζητούν τα τραπεζικά τους
στοιχεία. Ταυτόχρονα, όπως σημειώνει το
μήνυμα του υπουργείου, «Απατεώνες τηλεφωνούν σε πολίτες και μιλούν για 300
ασυνόδευτους ανηλίκους από το Αφγανιστάν που βρίσκονται σε καραντίνα σε ξενοδοχείο της Μελβούρνης. Πρόκειται για
απάτη. Κοινοποιήστε το στα δίκτυά σας
και μην παρέχετε τα τραπεζικά σας στοιχεία».
Ένας από τους επικεφαλής της αφγανικής κοινότητας δήλωσε στο SBS News ότι
ανησυχούν για την εξέλιξη αυτή. «Είναι
εξαιρετικά ανησυχητικό το γεγονός ότι
μερικοί άνθρωποι έχουν βάλει στο στόχαστρο την τρωτότητα και τη λαχτάρα της
αφγανικής κοινότητας να βοηθήσει αυτή
την περίοδο» δήλωσε.
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Τ

α διαβατήρια εμβολιασμού θα
αποτελέσουν κρίσιμο εργαλείο
στην πορεία της Αυστραλίας προς
μια καθημερινότητα όπου θα πρέπει να ζούμε με τον COVID-19.
Η εισαγωγή των πιστοποιητικών εμβολιασμού για τον COVID-19 είναι σε εξέλιξη, ώστε να αποδεικνύεται ο εμβολιασμός
τόσο για διεθνή ταξίδια όσο και για χρήση μέσα στη χώρα.
Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, τα διεθνή διαβατήρια εμβολιασμού
θα είναι διαθέσιμα για τους πλήρως εμβολιασμένους Αυστραλούς τις επόμενες
εβδομάδες, καθώς η χώρα προετοιμάζεται
για πτήσεις επιστροφής από το εξωτερικό.
Ωστόσο, δεν είναι σαφές πότε θα χρησιμοποιηθούν για ταξίδια προς το εξωτερικό, καθώς τα διεθνή σύνορα παραμένουν
κλειστά.
Επίσης, δεν είναι σαφές πότε θα εκδοθούν τα πιστοποιητικά για χρήση μέσα
στη χώρα, τα οποία θα «ξεκλειδώσουν»
κάποια προνόμια, όπως να επιτρέπεται
σε άτομα που έχουν εμβολιαστεί να εισέρχονται σε κλειστούς χώρους ή να παρακολουθούν εκδηλώσεις.
Έως τώρα έχουν γίνει γνωστές οι ακόλουθες πληροφορίες:
Τα διαβατήρια εμβολιασμού για διεθνή
ταξίδια θα είναι διαθέσιμα είτε στο κινητό τηλέφωνο του ταξιδιώτη είτε σε έντυπη
μορφή. Ο υπουργός Τουρισμού ανέφερε προχτές ότι αυτό θα διευκολύνει τόσο
τους εισερχόμενους όσο και τους εξερχόμενους από τη χώρα Αυστραλούς, όταν
τα ποσοστά εμβολιασμού στον πληθυσμό
φτάσουν το 80 %.
Το διαβατήριο θα αποτελείται από ένα
έγγραφο με προσωπικές πληροφορίες –
όπως αυτές που υπάρχουν στο κανονικό
διαβατήριο– και με κωδικό QR.
Κάποιος Αυστραλός που πηγαίνει στο
εξωτερικό θα έχει πρόσβαση σε μια διεθνή εφαρμογή και θα χρησιμοποιεί μια
ψηφιακή σφραγίδα ή έναν κωδικό QR
που μπορεί να σαρωθεί και στο εξωτερικό.
Τα πιστοποιητικά θα είναι σε θέση να
αποδείξουν διεθνώς την ατομική κατάσταση εμβολιασμού και θα αναγνωρίζουν
εμβόλια εγκεκριμένα από τη Διοίκηση Θεραπευτικών Αγαθών, όπως είναι τα εμβόλια AstraZeneca, Pfizer και Moderna.

