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 أعزائي مواطنات ومواطنون مدينة اليبزج، ما هو الجديد في جبهة فيروس كورونا؟ هكذا يجب أن نسميها. 

الليلة في الساعة صفر يسري العمل بالمرسوم الوزاري العام لوالية ساكسونيا. هذا يعني إغالق جميع المحالت، ما عدا محالت 

التجزئة للمواد الغذائية، وإغالق جميع المؤسسات العامة، كما يعنى إغالق جميع األماكن، التي يمكن أن يتجمع بها مجموعات وأعداد 

غير ممكًنا.  والتجمعات البشرية  لتقا  في مجموعاتاإل لقد أصبحمن الناس،   

للعودة إلى البقا  في محيط أسرنا، إن هذه اإلجرا ات تغير كل شيئ في حياتنا، تغير الحياة اليومية في مدينتنا بصفة عامة وترجعنا 

اس بمسئوليته في ظل هذه الظروف، وأود أن للبقا  في بيوتنا، وفي منازلنا. أود اآلن أن أطالبكم بتفهم الوضع، وأناشد الجميع باإلحس

 نقبل جميًعا هذه التحديات وأن نحاول التعامل معها بالحكمة وبمنتهى الهدو .   

في المستشفى كطبيب أو  كان ذلك في ظل هذه الظروف، سوا وعمله اليومي أود أن أتوجه بعظيم الشكر لكل من يؤدي مهامه 

والعاملين في رعاية  ، والعامالتوأتذكر هنا العامالت والعاملين في قطاع العناية العالجية والطبية والممرضات والممرضين ،طبيبة

قديم خدمات للعمال  أو سائقي تمحالت المواد الغذائية لتحصيل أثمان البضاعة ولالمسنين. ويجدر بالذكر العالمالت والعاملين في 

من رجال ونسا  وكذلك  اجات اليومية. كما يجدر بالذكر قوات اإلطفا , وقوات الشرطة حبضائع لسد الالشاحنات لتوريد ونقل ال

ذولون ما بموظفي إدارة المدينة والعاملين على حفظ النظام العام، أتذكر جميع من يؤدي مهام عمله اليومية في ظل هذه الظروف وي

لكل من يعمل لضمان توفير المياه، والكهربا  والطاقة وتوفير كل ما نحتاجه للحياة في وسعهم إلستمرار سريان الحياة اليومية العامة. 

 اليومية.  

او البار  المرسوم الوزاري بمحمل الجدية، ألن عدم اإللتزام به يعرض للعقوبة. هذا يعني أن من يفتح خمارتههذا يرجى إتخاذ 

ه قانونًيا. سيعاقب هذا بمنتهى الحسم، سيكون هناك تيمة وسيتم مالحق، يرتكب جر18:00، أو من يفتح مطعمه بعد الساعة الخاص به

لعاملين على ادوريات مرور من قبل رجال الشرطة، ستكون هناك دوريات مرور من قبل األقسام السفلى من الشرطة، ومن قبل 

لتطبيق هذه اإلجرا ات من أجل التقليص قادمة اليوم  14إلى  10حفظ النظام العام. ليست لدينا خيارات أخرى. نحتاج نحن لفترة من 

والحد من سرعة إنتشار فيروس كورونا. نريد أن نكسب المزيد من الوقت، نريد تقليل سرعة إنتشاراإلصابة بالفيروس التي تم 

ي بالفيروس، حتى نتمكن من حماية كبار السن، واألشخاص ذو تسجيلها والوصول إليها. نريد بذلك تقليل عدد حاالت اإلصابة

 المناعة الضعيفة، واألشخاص الذين يعانون من أمراض مسبقة وبالفعل أكثر عرضة لخطر اإلصابة بالعدوى الفيروسية. 

 

مدينة اليبزج، ون . أعزائي مواطنات ومواطCorona-Testدعونى أقول لكم هاتين الجملتين بخصوص إختبار فيروس كورونا 

يرجى عدم الذهاب شخصًيا إلجرا  إختبار الفيروس. نريد توفير هذه اإلختبارات لألشخاص المصابون بالفعل أوبالتحديد لمن يتم 

إن الشعور بالحكة محاولة إجرا  اإلختبار من تلقا  أنفسكم. بإرسالهم إلجرا  اإلختبارمن قبل الطبيب. يرجى التخلى عن القيام 

اإلختبار. فيعطى اإلختبار النتائج عن عدم وجود اإلصابة بالفيروس في التوقيت الذي تم  الحنجرة ال يعتبر سبب إلجرا  الطفيفة في

، وهذا ليس له فائدة كبرى بالنسبة لك. نريد الوصول لحاملي العدوى بالفيروس، نريد بالفعل الوصول فقط  فيه إجرا  اإلختبار

 ساهمون في إنتشاره ويتعرضون للخطر باإلصابة الجسيمة. لألشخاص حاملي الفيروس، اللذين ي

وأتمنى بالجدية والحكمة  ،للتعامل مع هذا الموقف الجديد وأننا سنستطيع إبتدا اً من الغد أن نستعدعلينا جميًعا يجب  هأعتقد أنوأخيًرا 

 . من التغلب على هذا التحدي ،المعهودة لدينا وبالثقة في المؤسسات اإلدارية للدولة

 حافظوا على صحتكم! أتمنى لكم جميًعا كل الصحة وكل الخير والعافية. 

 

 


