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 بمدينة اليبزج،نون أعزائي المواطنات والمواط

مارس. هذا يعني أننا لدينا اآلن بعد مضي بعض األيام  الخبرة في التعامل مع الحد من التجول وتقليصه، لدينا خبرات  24اليوم هو 

في تقليل اإلنخالط المجتمعي، أود في هذا المقام بتقديم الشكر لجميع المواطنات والمواطنين. فأنتم تلتزمون بالقواعد وتطبيق 

ح بشكٍل ملموس بأنكم قد قللتم من إنخالطكم المجتمعي باألخرين، لقد قللتم ذلك ليقتصر فقط على الضرورة القرارت، هذا ما يتض

 الحتمية أو فقط لقضاء اإلحتيجات الضرورية. 

 ولهذا أشكركم من كل قلبي!

 أعتقد أنا أن هذا ضروري للغاية حتى يمكن تطبيق وتنفيذ اإلجراءات الوقائية. 

حالة. أكبر مجموعة لحاالت اإلصابات هي المجموعة في المراحل  188دد حاالت اإلصابة بالفيروس إلى اليوم، وصل حصرًيا ع

 الحذر.  توخىاإلنتباه و رجى عام، ولذلك ي 45و  18العمرية ما بين 

ون لخطر هذا يعني أن أيًضا الشباب يتعرضون لإلصابة بالعدوى وأنها ال تقتصر فقط على كبار السن. كبار السن هم المعرض

اإلصابة بالعدوى أكثر من غيرهم، ولذلك يجب علينا أخذ ذلك بعين اإلعتبار، ولكن ممكن أن يتعرض الشباب لإلصابة بالعدوى وأن 

يمروضون بشدة جراء ذلك. يوجد حالًيا عشرة أشخاص مقيمين لتلقي العالج الطبي بالمستشفى، إثنان منهم يتلقون تنفس صناعي. كا 

ينتشر يميًنا ويساراً، ومازال لم يتم تلقليص إنتشار العدوى بعد، يتواصل إنتشار العدوى بالمرض، ونحن ملزمون  ترون فإن الفيروس

 بتطبيق اإلجراءات المذكورة في المرسوم الوزاري العام للحد من اإلنتشار. 

 ببراعة ومهارة عالية مع إنتشار العدوى.ولكن دعوني أقول كلمة أخيرة عن كيفية تعاملنا 

يعني عدم  إن هذا يعني حظر اإلنخالط المجتمعي وحظر التواصل اللصيق والوثيق باألخرين، وتقليل اإلحتكاك باآلخرين! إن هذا ال

قيام الشخص بالتمشي بمفرده أو أيًضا في صحبة شخٍص آخر. أو عدم قيام األسر بالتجول في الغابات والحدائق أوبمحاولة القيام 

الطلق. أو أنه غير مسموح للشخص من الذهاب لحديقته الخاصة به وللقيام بعض األعمال الزراعية في بممارسة لعبة في الهواء 

 حديقته. نحتاج للتعامل بعناية فائقة مع الموقف، هذا هو ما يجب فعله اآلن. 

إن علينا بالفعل تقليل وتقليص إنخالطنا وإحتكاكنا باآلخرين! وعدم الذهاب لتسوق المواد الغذائية في مجموعات، بل يجب الذهاب 

 للتسوق من قبل شخٍص واحد لألسرة بأكملها، ثم الذهاب سوًيا مع األسرة للتمشي في الهواء الطلق. 

 هدف من ذلك هو تقليل اإلحتكاك واإلختالط المباشر باآلخرين قدر اإلمكان. لم يكن الهدف هو تحديد حركتك والتحكم فيها، بل ال

 أتمنى لكم جميًعا كل الخير والصحة والعافية!

فيما يتعلق بالمرضى اإليطاليين، اللذين يتلقون العالج لدينا. أنا ممنون جداً إلستقبال المستشفى الجامعى باليبزج  ربما جملة أخيرة

يك لعدد إثنان من المرضى في كٍل منهما من شمال إيطاليا. هؤالء األشخاص المرضى الذين تم نقلهم الليلة ومستشفى هيليوس كلين

بالطيران العسكري إلى اليبزج، إثنان إلى دريسدن، أربعة إلى اليبزج هم في حالة مرضية متأخرة. أعتقد أنها  عالمة هامة على 

ن خاللهما، أننا نعرف ونقدر بالفعل، خطورة الموقف حالًيا في إيطاليا. ما زالت وجود التضامن والتكافل األوروبي، التي يتضح م

ن لدينا إمكانية تقديم المساعدة ومازالت لدينا أماكن إستيعابية في قاعات العناية المركزة في مستشفياتنا. ولذلك فأنا شاكر جداً وممنو

 لهذه الخدمة المقدمة من فريق العمل الطبي في مستشفياتنا.

واآلن أتوجه بالشكر إليكم. بالتأكيد نسيت أن أخص العديد من األشخاص بالشكر في المرات الماضية. األشخاص العاملين في نظافة 

المدينة، والعاملين في ورش تصليح السيارات، أو محالت النظارات الطبية، لمن يقومون بتصليح النظارات، لمتخصصي تقديم 

لذي يقوم رغم ذلك بمحاولة عالج أالم الظهر للمرضى. كل هؤالء الذين يقوموم بتأدية مهامهم العملية، العالج الطبيعي والفيزيائي، ا

 ويقفون ويعملون من أجل اآلخرين. شكري الجزيل وغاية تقديري لكم جميًعا لكل ما تبذلونه من مجهود.

مضيئة في منافذ بيوتكم كإشارة على الشكر والتقدير  واآلن أقترح: ربما يمكنكم الليلة في الساعة التاسعة مساءاً أن تضعون شمعة

 وسعهم، حتى تسير الحياة في مجتمعنا في ظل هذه الظروف.  يلهؤالء األشخاص الذين يقدمون يومًيا كل ما ف

 إبقوا في صحة وعافية!  

 

     


