کروناکمیشن

کمیشن  24اپرنل  2020کو وزپر نے مقرر کیا

اخبارات کے ل یے عالمیہ
 2021َ:6 NOUحکام کا کرونا کی ونائ کے سلسلے میں ردعمل
مجموعی طور پر ا چھے طر یقے سے توجہ دی گئی ،ل بکن ساتھ یہ قانل مذمت حاالت ت ھی

انک سال کی ونائی بیماری کے بعد ناروے یورپ کے ان ممالک میں سامل ہے جہاں اموات کی شرح کم
پرین ہے اور جو اق تصادی طور پر بھی کم میاپر ہوا ہے۔ ملک کےان یوجہ طلب حاالت میں ،حکام نے حلد

جود کو اس کے مطایق ڈھال لیا اور ا یسے ق تصلے لیے جو بحران کے رخ کو موڑنے میں ق تصلہ کن رہے۔
سے نہٹ یا ہسے ،لی بکن ب
ات ناعالا یمیائیون یوائ حک چ
ل۔ی کم
ھے۔فتیش میں
کےٹمطا
کنیشاگرن آنکے
طرححاصلب پ یںل کر کیے
ھییائی
زےن کن
ادیحاباپفیکش
سےاما کام
رولیقکےحکاقدامامنے ب
قان ِل ب تفید حاالت بھی سا میے آنے ہیں ،۔حاص طور پر ہ تگامی مستعدی میں۔ ایسا کہیا بھا کرونا کمیشن کے

شر پراہ سپنٹر کوییسالنڈکا
 12مارچ  2021کو سب ببد کرنا درست تھا  ،لبکن وقت کا دناو ضرورت سے زنادہ ہو گبا تھا۔

جب گذشتہ سال مداحلتی اقدامات م تعارف کروانے گیے بھےیو،ابفیکشن پہ قایو نانے والے اقدامات کے
اپرات کے نارے میں علم نہت کم بھا ،اور ابفیکشن کی وسعت کے نارے میں غٹر بقیتی حاالت کا سکار
بھے۔ کمیشن کا مابیا ہے کہ اس وقت مزند معلومات کا اب تطار کرنے کی بجانے ق تصلہ لییا زنادہ صحیح بھا
ی
۔اقدامات کا جو ب کیج رکھا گیا بھا  ،پہ یو اس پر صحیح طرح سے بحف یق کی گتی بھی اور پہ ہی اسکی
بیاری بھیک بھی۔صوربجال غٹر واضع بھی ،لیکن وقت کا دناو ضرورت سے کچھ زنادہ ہی پڑھ گیا بھا۔
۔ کوییسالنڈ کا کہیا بھا کہ ،فروری کے وسط میں ہی مجکمہ پرانے صحت نے اس نارے میں مطلع کر دنا
بھا کہ حاالت کی میاسپت سے سحت اقدامات کیے حا سکیے ہیں۔اس کے ناوجود کوئی دوشری وزارییں

سامل نہیں کی گتی ،ہمیں کوئی شراغ نہیں ملیا کہ بیدش سے قیل اقدامات کے معاشرئی بیابج کا حاپزہ لیا
گیا
12بھما۔ارچ  2020میں کی حانے والی بیدش وزپر اعظم اور وزپ ِر صحت و نگہداشت کے دناو کے بعد کی
بھی۔ ابف ابچ آئی نے جود کو یس م تظر رکھا اور ا بیے سدند اقدامات کی سفارش نہیں کی۔مجکمہ پرانے
صحت نے  12مارچ کو ناصابطہ ق تصلہ کیا۔ کمیشن کا خیال ہے کہ پہ ق تصلہ حکومت کو کرنا حا ہیے بھا۔

 2020کے مو ِسم خزاں میں درآمدی ایفبکشن کو رو ک یے کے ل یے حکومت کے ناس کوئی م نصویہ نہہیں تھا۔
پہ حاص طور پر ابفیکشن کی صوربجال کے نارے میں استییائ کے بعد ہواجویورپ سے آنے حانے

والے کاروناری مسافروں کے لیے دنے گیے بھے۔

 14اپرنل 2020

۔ کوییسالنڈ کا کہیا بھا ،حکومت نے کاروناری مسافروں کے لیے ا چھے بطام کے بعٹر اصول بیانے پہ
دنکھیے کے لیے کہ ان پر عملدرآمد ہو رہاہے۔ فربطپتہ کی مییادل اسکیم کاروناری مسافروں کے لیے
ب
جس میں وہ حابچ کروا سکیں ،کا ابحصار اس نات پر بھا کے آجر م تظم طر بقے سے اس نات کی عمیل
کریں اور حابچ کروا نے کی مالی اعابت کریں۔ مزند پہ کہ آجر کے اوپر اس نات کی یوری ذمےداری بھی

کہ ابفیکشن پر قایو نانے کے اقدامات اور فربطپتہ کے بفاصوں کویورا کرنے ہونے رہایش کا بیدویست
سوبتی
ارفرائی کی
انےم تعکی نگ
ترابط یوری
تر کوسحش
سے ہی دناو
2020کا س
کے ناس
مےداریان
کروانذے بھے ،یو
شرحدی ککینٹحرول
کےک اارحنییلدناام پ
کرنحے۔کومنہتلے نے
جب
ب
اگتسی۔کی عمیل کرنے کے لیے میاشب اب تطام نہیں بھا ۔ابیدائی طور پر شرحد نار کرنے ہونے مسافروں کا
اندراج قلم اور کاعذ کے زر بعے کیا گیا۔
ی
محبلف حکام کے مابین کرداروں کی قسیم غیر واضح تھی۔
وزارت صحت و نگہداشت ،مجکمہ پرانے صحت اور ابف ابچ آئی کے مایین
کوییسالند کا کہیا بھا ،کہ ِ
ب
وزارت صحت و نگہداشت نے
عالمی ونائ سے نمییے کی ذمے داریوں کی قسیم کا عمل غٹر واصح بھا۔ ِ
مجکمہ پرانے صحت کو صحت کے سعیے کو مریوط بیانے کا کردار دنا ،لیکن کافی دپر نک جود ہی

وزارت صحت و
ذمےداری بی ھائی۔ ابف ابچ آئی معلومات فراہم کرنے کے کردار سے نہت آگے بکل گیا۔ ِ
نگہداشت کو ابفیکشن کنٹرول کے سعیے میں حکامتی کردار ادا کرنے کے قانل نہیں کیا گیا بھا۔وزارت
ب
نے  11دسمٹر  2020سے قیل کرداروں کی بقسیم کی وصاجت نہ
کرداروں کی قسیم
ح
واص
ر
ٹ
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کی۔
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حکومت نے نلدنات پر نہت کم یوجہ دی ہے۔ عالمی ونائ کے دوران نلدنات کو اس سے کتی گیا پڑے کام
کے ناوجود ان اداروں نے مل کر ا چھے طر بقے سے بعاون کیا۔
سوبپ دنے گیے جن کے لیے وہ نہلے سے بیاری کر سکیے بھے۔
حکومت ببار نہیں تھی
حکومت اس نات سے آ گاہ بھی کہ عالمی ونائ ممکتہ قومی بحران کا موجب ہوسکتی ہے ،اور اسکے نہت
زنادہ م تفی بیا بج مربب ہوسکیے ہیں۔کوییسالند کا پہ بھی کہیا بھا۔ کہ پہ انک سیگین ناکامی ہے کی شب
حا بیے کے ناوجود وہ کوونڈ ۔ 19عالمی ونائ کے لیے بیار نہیں بھی
اگرجہ ابفیکشن کنٹرول کا قایون معاشرے کے ییشٹر حصوں بید کرنے کے مواقع فراہم کرنا ہے ،نا ہم،
حکومت بھر بھی ا یسے اقدامات استعمال میں النے کے لیے بیار نہیں بھی :ہمیں ا یسے م تظرنامے،

م تصونے نا مشقیں نہیں ملیں جن میں اس طرح کے اقدامات سامل ہوں۔ عالمی ونائ کی نہلی لہر کے
مرحلےمیں ابفیکشن کنٹرول آالت کی سدند قلت بھی۔ کوییسالند نے کہا ،حکومت حابتی بھی کہ عالمی

ونائ کے دوران اس نات کا امکان نہت زنادہ ہے کے ابفیکشن کنٹرول کے آالت کا حصول مشکل ہو سکیا
ہے۔ اس کے ناوجود جب کوونڈ۔ 19ناروے میں بھیال یو گودام حالی پڑے بھے۔  2003میں سارس ونائ کی
س
یشح تص اور  2015میں اب یوال بھو بیے نے پہ نات واصح کر دی بھی کے عالمی طح پر ابفیکشن کنٹرول
آالت کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے ناوجود  ،حکومت کا واحد م تصوپہ عام طر بقے سے عالمی
ورٹسامان جرندنا بھا۔ اگر حین میں ابفیکشن نافی دبیا کے سابھ پہ مرحلہ میں ہوئی یو صوربجال
محایڈمیعوںرت سے
نہت نازک ہو سکتی بھی۔

کوییسالند نے کہا ،ریورٹ میں ہم  17مرکزی ب تعام اور  60سیکھیے کے بکات اور سفارسات لے کر آنے
ہیں ۔ ریورٹ کے ایواب کے آعاز پر کمیشن کے بیابج ،حاپزے ،اصالح کے بکات اور سفارسات کا
حالصہ ییش کیا گیا ہے۔کمیشن نے  14بٹروئی ریورییں بھی حاصل کی ،جو ڈبجییل طور پر سا بع کی گتیں۔
کمیشن کے نارے میں
کروناکمیشن کا بقرر ساہی فرمان کے ذ ر بعے  24اپرنل  2020کو ناروے میں کوونڈ۔ 19بھو بیے کے بعد
اس کے نارے میں حاپزہ لییے اور سیکھیے کے لیے یسکیل دنا گیا۔ اس کمیشن کی صدارت پروفیسر
انمرییس اسپنٹر کوییسالند کر رہے بھے۔
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