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 كورونا

 كوروناالوزراء مالو درير: تتفق الحكومة الفيدرالية وحكومات الواليات على توسيع إجراءات الحماية من  ةرئيس

 

بشكل موحد من أجل إبطاء و، تشديد تدابير الحماية ة اإلتحادية، مع المستشارالتحاديةقرر اليوم رؤساء حكومات الواليات ا

توضح الحالة المقلقة في دول االتحاد  ي.في وضع تاريخنجد أنفسنا نحن كورونا. "االنتشار السريع المستمر لفيروس 

 .من يوم آلخر: الوضع خطير للغاية، فهو في النهاية مسألة حياة أو موت -وخاصة في إيطاليا وفرنسا  -األوروبي األخرى 

 

من المهم أن نضمن أكبر قدر ممكن من الوضوح وأن  فإنهبين السكان،  إلى أقصى الحدودفي هذا الوقت من انعدام األمن 

اتخاذ تدابير مختلفة هنا وهناك بين الواليات فإنه  الوزراء مالو درير "إن ةرئيس الناس. قالتنجد الئحة موحدة لحماية 

 ."سيزيد من انعدام األمن بين السكان

لى العدد المتزايد باستمرار للعدوى في جميع أنحاء النظر إنموذجية. وبنود أن نشكر جميع الذين اتبعوا التدابير بطريقة 

نريد أن نسطح منحنى العدوى اإلجراءات. ، نرى أنه من الضروري توسيع نطاق بفالسهنا في راينالند ضاً ألمانيا وأي

ً بحيث تتوفر دائم توفرة، هذا ، بحيث تبقى الرعاية الصحية ماإلصابةعند ازدياد حاالت أماكن كافية للعناية المركزة، حتى  ا

 ."دريرالوزراء مالو  ةرئيسما قالته 
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هذا  عليه االجتماعي المباشر المتكرر، مما يمّكن الفيروس من االنتشار بشكل ال يمكن السيطرة التواصليكمن الخطر في 

العامة أو في يحدث في األماكن  هذا التواصلال يهم ما إذا كان  االجتماعي المباشر. التواصل بشدة هو السبب في أننا نقيد

 .المنزل

 

مارس من  12حول توسيع نطاق الخطوط العريضة التي تم إقرارها بتاريخ وافق الحكومة الفيدرالية وحكومات الواليات تت

 :جتماعيأجل تضييق حاالت التواصل اال

 

I.   ًعلى الحاالت يًطلب من المواطنات والمواطنين أن يكون تواصلهم مع األناس اآلخرين خارج نطاق األسرة مقتصرا

 الضرورية للغاية.

 

II.   من خارج نطاق األسرة متراً مع اآلخرين 1.5 ال تقل عن ن ذلك ممكناً، على مسافةإالمحافظة في األماكن العامة، حيث. 

 

III.   من مع من يعيشون معك في المنزل أو معك مع شخص آخر ال يعيش أو ، فقط بمفردك مكان عاميُسمح بقضاء الوقت في

سيتم مراقبة حصول إنتهاكات حاالت تقييد التواصل االجتماعي من قبل السلطات اإلدارية والبوليس وفي حالة منزلك. أفراد 

 نتهاكات سيتم فرض العقوبات.احصول 

 

IV.   والتسوق، وزيارات األطباء، والمشاركة في االجتماعات، في الحاالت الطارئةالرعاية إلى العمل، و الذهاب إلى زاليال ،

ممارسة في الهواء الطلق واآلخرين أو ممارسة الرياضة الفردية، أو الخروج ، ومساعدة ضروريةاعيد واالمتحانات الوالمو

ً األنشطة الضرورية األخرى ممكن  .بالطبع ا

 

V.   اً غير مقبول نظرإن إقامة الحفالت الجماعية في األماكن العامة، أو في الشقق السكنية أو في المنشآت الخاصة فإنه أمر 

 مقاطعتنا.  في جديللوضع ال

 

VI.  .يتم إغالق المطاعم، ويستثنى من ذلك توصيل وإحضار الطعام لالستهالك في المنزل 
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VII.  التدليك،  عياداتات التجميل، وهالخدمية في مجال العناية الشخصية مثل مصففي الشعر، واستوديو المنشآتيتم إغالق

. تبقى المعالجات الطبية الضرورية المماثلة ألن القرب المادي ضروري في هذا المجال والمنشآتواستوديوهات الوشم، 

 مفتوحة وممكنة.

VIII.   لوائح النظافة وتنفيذ لتطبيق من المهم االمتثال فإنه ، للجمهور العامحركة  يوجد فيهاوخاصة تلك التي  األماكنفي جميع

 .زوارولل تدابير وقائية فعالة للموظفين

IX.   لمدة أسبوعين على األقل سارية المفعوليجب أن تكون هذه التدابير. 

 

ً  الواليات وحكومات الفيدرالية الحكومة ستعمل  وضع الممكن من يزال ال. فعاليتها وتقييم القيود هذه لتطبيق وثيق بشكل معا

 .المقاطعات أو البلدان في الوبائية الحاالت أو اإلقليمية الخصائص على قائمة أخرى لوائح

 

 فيو العامة الخدمات فيو الصحي النظام في العاملين إلى الخصوص وجه على بالشكر ردري مالو الوزراء ةرئيس تقدمت

 بهذه لاللتزام واستعدادهم بالمسؤولية إلحساسهم المواطنين جميع إلى وكذلك اليومية، الحياة على تحافظ التي القطاعات

 .كورونا فيروس انتشار إبطاء أجل من القواعد

 

ً  تم لقد  :اآلتي تغيير يتم وسوف ،بفالس-راينالند والية في التدابير هذه من العديد تنفيذ مسبقا

 

 العامة األماكن في والبقاء بك الخاص المعيشة مكان بمغادرة يُسمح السبب، لهذا. اآلخرين مع التواصل دائرة تضييق سيتم

 .منزلك من أفراد مع أو المنزل في يعيش ال آخر شخص مع أو بمفردك، فقط

 

 المثال سبيل على: ممنوعة تعد أخرى خدمات أية. بالعدوى اإلصابة خطر تقليل من التأكد نريد الطريقة هذه خالل من

 مثل الطبية الخدمات على يؤثر ال القرار هذا. الوشم واستوديوهات األظافر وصالونات التجميل وصالونات الشعر مصففي

  .السمع أخصائيين أو البصريات أخصائيين أو الطبية بالقدم العناية
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 تغير االجتماعي، التواصل على الصارمة القيود سيما وال المتخذة، اإلجراءات جميع أن ندرك نحن" :الوزراء ةرئيس توقال

ً  نشهد لكننا". "جذري بشكل للمواطنين اليومية الحياة  مدى إيطاليا فيو فرنسا في "إيست غراند" المجاورة المناطق في حاليا

  درير مالو الوزراء ةرئيس قالت هكذا ،كورونا فيروس جائحة عواقبل المميتة خطورةال ومدى االنتشار سرعة

 أو سابقة أمراض من يعانون الذين لمواطنينا بذلك مدينون نحن. الغد في حياة ينقذ أن يمكن التواصل عن اليوم االمتناع

ً  الكبار  اإلطفاء ورجال الشرطة وضباط والممرضات لألطباء مدينون أيضا نحن! موت أو حياة مسألة حرفيا انها حيث. سنا

 بالفعل يعملون هم. الحافالت أو القطارات أو التسوق متاجر في مستمرة حياتنا إبقاء عن المسؤولون وأولئك اإلنقاذ وعمال

 التاريخي الوضع هذا في والتعقل التفهم الجميع واجب من أن بفالس-راينالند في الوزراء ةرئيس توناشد. اإلرهاق حد إلى

 .الحماية لتدابير االمتثال خالل من دعمهم واجبنا ومن

 

 ستتضمن والتي األربعاء، يوم االتحادي المجلس في تمريرها سيتم تشريعية حزمة عن الحكومات رؤساء تحدث كما

 باألمراض عدوىال من الحماية قانون تعديلو خطيرة، بأمراض المصابين المرضى لقبول تستعد التي المستشفيات مساعدة

 ضد الطارئة والمساعدة االقتصادي، االستقرار صندوق وقانون التكميلية، االتحادية والميزانية اإلفالس، قانون نظام وتعديل

 .االجتماعية الحماية وحزمة الخاص لحسابهم العاملين و الصغيرة للمؤسسات كورونا
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