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 بمدينة اليبزج، أيًضا اليوم أود أن أقدم لكم آخر المعلومات عن الوضع في مدينتنا.  ونأعزائي المواطنات والمواطن

شخص في حجر صحي. هذا يعني أن األعداد في إزدياد متواصل. ولكنني سعيد  800حالة إصابة، وأكثر من  154لدينا حالًيا عدد 

بقبول العديد من اإلجراءات الوقائية. سعيد بإلتزام العديد من األشخاص بتطبيق القواعد. أصبح الوجود بالشوارع خفيف جدأ، وحاالت 

والبارات مغلقة، تلتزم المطاعم بتنفيذ القوانين. بمعنى وبتعبيٍر آخر: أنه ا المحال التجارية مغلقة. الخمارات التعدي محدودة جداً. أيضً 

 ورة الموقف. وأننا نتعهد اإللتزام. طقد نشأ لدى الجميع شيًئا فشيًئا اإلحساس بخ

 يوم القادمة! 14أل  وأن هذه هي الفرصة الوحيدة للوصول إلى تقليص إنتشار العدوى بالفيروس في غضون

 بتشديد حصر التجول وزيادة تقنينه وتقليصه.  ولكن سيتم اليوم من قبل إدارة والية ساكسونيا الحرة إصدار قرار

 سيتم التأكيد على أن الخروج والتواجد في الشارع العام سيكون فقط في الحاالت الضرورية والطارئة. 

 أعتقد أن هذا أيضأ صحيح وضروري جداً. 

 زم علينا أن نلتزم لنتخطى سوًيا هذه األسابيع القادمة الحرجة. من أجل الوصول الفعلي للحد من إنتشار العدوى بالفيروس. ويل

أرجو منكم تفهم الوضع، كما عهدنا منكم في األيام الماضية من القبول واإللتزام بما قمنا بتحديده من إجراءات وقواعد.ال توجد حلول 

يجب علينا أن نفكر في حلول لوالية ساكسونيا ـ نعم ـ لوسط ألمانيا ككل. ولذلك يجب علينا جميًعا وسوًيا تطبيق  قطعية لهذه الكارثة!

 نفس القواعد واإلتفاق عليها. 

مراراً بالعامالت والعاملين في تقديم الخدمات ومهامه الوظيفية اليومية. إبتداًءا من فريق اإلطفاء والحريق، بكل من يقوم  ىأتوجه إل

تقديم الرعاية والعناية الطبية في دور رعاية المسنين، وفي دور رعاية  عملالطبية بالمستشفيات. أتوجه أيًضا بالشكر والتقديرلفريق 

المواد الغذائية، كما أود أن المعاقين. وكذلك أتوجه بالشكرللعامالت والعاملين في تحصيل أثمان البضاعة والمنتجات في محالت 

أشكر المربيات مقدمي العناية والرعاية للطفولة ألبناء العاملين في القطاعة الحرجة والضرورية لمحافظتهم على تقديم هذه الخدمة. 

 جهاز الشرطة والعاملين والعامالت بدائرة حفظ النظام العام .   نساءكما أشكر رجال و

ه اليومية في ظل هذه الظروف ويبذولون ما في وسعهم إلستمرار سريان الحياة اليومية العامة. لكل وأشكر جميع من يؤدي مهام عمل

من يعمل لضمان سريان المياه في خطوطها، وسريان الكهرباء والطاقة في مسارها، حتى نستطيع أن نمارس حياتنا في ظل هذه 

 المواقف العصيبة.

 ت! من فضلكم، شاركونا في تطبيق هذه اإلجراءا

 ساهموا معنا في تطبيق قواعد الحد من التجول وتقليص الخروج في فترة األسبوعين أو الثالثة أسابيع القادمة. 

 التكافل المجتمعي، حتى لو لم نستطيع معانقة بعضنا البعض! ويجب علينا جميًعا التالحم  

 شكراً جزيالً 

 إبقوا أصحاء معافين!  

 

 

 

  


