
 
تحياتي القلبية من مبنى مجلس المدينة!أعزائي المواطنات والمواطنون بمدينة اليبزج،   

 
, أود أن أخبركم بآخر ما وصل إليه الوضع حالًيا. الوضع 2020أبريل  1اليوم يتاريخ 
اخلية بالمستشفيات لتلقي دباألقسام القيمة حالة إصابة م 26هو أننا لدينا عدد الحالي اليوم 

حالة إصابة إيجابية بالفيروس  332العالج، من بينهم خمسة حاالت مرضية حرجة، وعدد 
في مدينتنا. هذا يعني أننا في الواقع وبكل حذر لدينا اآلمال والطموح والتفاؤل بأن تؤدي 

رجوة وتظهر نتائج إيجابية، بأن تقل نسب العدوى الفيروسية أغراضها الماإلجراءات 
الجديدة. هذا هو الهدف من اإلجراءات اإلحترازية والوقائية, وعلى ما يبدو أن اإلجراءات 

   ستتوج بالنجاح. 
  

لقد أصدرت والية ساكسونيا الحرة باألمس المرسوم الوزاري الجديد. سيتم الحفاظ على 
أبريل،  19التجول وتقليص اإلختالط واإلحتكاك المجتمعي حتى تاريخ إجراءات الحد من 

هذه وأرجو منكم مجدداً تفهم الوضع والمساهمة في تطبيق  ،وأنا أعتقد أن هذا صحيح وجيد
اإلجراءات، كما أرجوكم بقبول هذه القيود وتطبيقها. فكما ترون، إن لها نتائج إيجابية فعالة! 

  .المصابة باألعداد الكبيرة ت العدوى الجديدة بوضوح، مقارنةقلت نسب حاالقد لقد نجحنا و

الالئحة القانونية؟ الجديد هو أن األسواق ما هو الجديد في المرسوم الوزاري العام، وب
من جديد. نعم سنقوم بتطبيق هذا في مدينتنا. سيفتح السوق تفتح األسبوعية للمواد الغذائية س

يوم الجمعة لبيع وتسوق المواد الغذائية. يرجى المحافظة  Marktplatzاألسبوعي في أل 
متر بينكم وبين األخرين.  2حافظوا أيًضا هناك على مسافة  معلى المسافات، من فضلك

وستكون في إعتقادي إمكانية جيدة وفرصة طيبة لعرض وبيع منتجات محلية من جديد. ثانًيا 
الثالثاء القادم. هذا يعنى أنه داءاً من يوم ننوي نحن  فتح مراكز إعادة التدوير مجدداً إبت

يمكنكم مجدداً تسليم األثاث القديم والثقيل في أربعة إلى خمسة مراكز إعادة تدوير، سنزيدكم 
بالمعلومات التفصيلية عن المراكز التي ستباشر عملها إبتداًءا من األسبوع القادم. والتغيير 

داً: أنه يمكن لألشخاص محتاجي الرعاية، الذين الثالث هو, وأنا في إعتقادي أن هذا مهم ج
يعيشون بمفردهم، ويحتاجون بطبيعة الحال إلى المساعدة ، هم يحتاجون إلى الدعم 

دة. ولذلك تعتبر هذه قاعدة جيدة بأن يسمح لزيارة هؤالء األشخاص اللذين يعيشون عوالمسا
إلنسان إلى الخالء ويتمشى  بمفردهم من قبل أحد األصدقاء أو الصديقات، ويمكن أن يخرج ا

أنا أعتقد أنه مهم جداً أن نعمل ما بوسعنا، حتى  ال  في الهواء الطلق. آخربمصاحبة شخص 
 تحبس الناس في بيوتها وتشعر بالضيق النفسي! 

  وفي النهاية، أتمنى لكم الخير وإبقوا دائًما في صحة جيدة، إلى اللقاء عن قريب  

 


