
 

 
  ، عزيز شهروندان

موارد  تعداد بيشترين ی اخير شاهدها هفته در که است شهرهايی از يکی )Lohne( لوهن

 سراسر در شهرما همچنينه است. بود) Vechtaوچتا ( منطقه در به بيماری کرونا ابتال

 بدان اين. شده است شناخته کرونابه  بتالم تعدادبا بيشترين  نقاط از يکی عنوان به ،آلمان

 مدارس و مراقبت مراکز و دارند نياز پزشکیو معالجات  درمان به بيماران که معناست

 توجه قابل کاهشمنظور  به هاوزير نخست و فدرال دولت به همين دليل. اند شده تعطيل

 گرچه. ددگر اعمال کريسمس زمان تا یبيشتر های محدوديتگرفته اند  تصميم ،ابتال موارد

  . داريم نياز آنها به ما اما نيست سختگيرانه قوانين اين خواهان کس هيچ

  که: مکن درخواست می شما از من دليل همين به

  کنيد!  رعايت را مقررات و قوانين •

 !دهيد کاهش را خود تماس های: باشد سخت اين کار اگر حتی ،نيست ومراسمات جشن برگزاری زماناالن  •

 نظر در بدون انجام دهيد. ندرت بهآن را  و هرساند به حداقل ممکن را اقوام خودو  دوستان باو مالقات  رديدا

 که با هم مالقات داشته باشند.  هستند مجاز نفر 5 حداکثر دهخانوا 2هر از ،سال 14 زير کودکان گرفتن

 !کنيد حفظ را انديگر با متری 1.5 فاصله حداقل: کنيد محافظت ديگران و خود از •

 وجود خاصی عالمت هيچ اگر حتی -  کنيد استفاده بينی و دهان محافظماسک و  از: باريک های مکان در •

 . کند توصيه شما بهانجام اين کار را  که دشته باشندا

•  ً  دستورالعمل از هستيد، قرنطينه در آلوده فرد يکبا  تماسبه دليل  يا مبتال شده ايد کرونادر صورتی که به  لطفا

خود بخواهيد در  آشنايان و اقوام دوستان، از برای خريد هم !يدبمان خانه در. کنيد پيروی بهداشت وزارت های

 انجام دهند.  شما برایاين کار را  توانند می انهآ که صورتی

 افراد از ويژهصورت  به کمتری داشته باشيم تا بتوانيم يانبتالمتعداد  می توانيم اقدامات اين همه انجام صورت در تنها

  ! بسيار سپارسگزارم. باشد خود سالمتی مراقب. کنيم محافظت بيمار يا مسن

  )Tobias Gerdesmeyer( گردزماير توبياس
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