
 

 اند کرده توافق کرونا ـ برای حفاظتی تدابیر ادامۀ روی هم با ایالت و فدرال دولت: درایر مالوو خانم وزیر نخست

  را حفاظتی تدابیر واحد تشدید مرکل خانم فدرال کشور صدراعظم با یکجا ایالتها در حکومت مرد و زن رئیسان امروز

 سخنانش آغاز در مالوو خانم وزیر نخست. بسازند آهسته را کرونا ـ ویروس سریع گسترش تا رسانیدند، تصویب به

 و ایتالیا در ویژه به ـ اروپا اتحادیۀ دیگر کشورهای در تهدیدکننده وضعیت. داریم قرار تاریخی وضعیت در ما: "گفت

 می مطرح مرگ و زندگی مسئلۀ که یحد به بوده، جدی بسیار وضعیت: که سازد، می آشکارتر روز به روز ـ فرانسه

 .شود

 به ما که بود مهم بسیار مردم، میان در اعظمی هراس زمان این در: گفت سخنانش ادامۀ در درایر مالوو وزیر نخست

 تدابیر از شده زده وصله قالی. بکنیم وضع انسانها از حفاظت برای را واحدی قاعدۀ و پیدا دست المقدور حتی وضاحت

 ".بخشید می تشدید را شهروندان اطمئنان عدم پیش از بیشتر التها،ای در متفاوت

 رعایت را تدابیر این الگوآنه که سپاسگزاریم آنانی همه از ما: " گفت سخنانش ادامۀ در درایر مالوو خانم وزیر نخست

 تمدید ما فالس، ـ راینالند انایالتم در جمله آن از و آلمان سراسر در مبتالیان شمار در مدام افزایش به توجه با. اند کرده

 باال بیماری موارد در تا بداریم، نگه خم را واگیر بیماری این منحنی خواهیم می حال این با. بینیم می الزم را تدابیر

 ".بماند ثابت صحی و بهداشتی رسیدگی و باشیم داشته دسترس در را ویژه مراقبتهای برای مکانهایی همواره

 

 از. دهد می را شده بیرون کنترل از انتشار ویروس به که چیزی شود، می دیده زیاد بالواسطۀ  اجتماعی تماس در خطر

 .خانگی محیط در چه گیرد، انجام عام مالء در تماسها این چه. سازیم می محدود زیاد بسیار را تماسها این ما رو این

 تماسهای محدودسازی برای مارس 12 ورخم شدۀ تصویب ای پایه قواعد تداوم روی هم با ها ایالت و فدرال دولت

 .رسیدند توافق به اجتماعی

 این که بکاهند، چنان شان خانواده و خانه از غیر اشخاص با تماسهایشان از شوند می واداشته مرد و زن شهروندان. 1

 .  برسد ضروری مطلقا   اقل حد به تماسها

 

 به اند، نزدیکان و خانواده از غیر که 1 شماره مندرج اشخاص از فاصله گرفتن دارد، امکان تا عام، مالء در .2

 .گردد رعایت باید متر 1,5 مقدار

 

 همخانگان حلقۀ در یا و نیست همخانه او با که دیگری شخص با و تنهایی، به فرد برای عمومی مکان در اقامت .3

 در و داشته نظارت زیر باید لیسپ   و انتظامی ادارات را تماس ـ محدودیتهای رعایت عدم. باشد می مجاز شخص، خود

 .بکنند اعالن تحریم رفتاری خالف صورت

 وعده به رفتن جلسات، در شرکت پزشک، مالقات خریدها، دادن انجام اضطراری، مراقبت برای رفتن کار، به رفتن. 4

 این زا غیر  و آزاد هوای در فردی حرکت و ورزش یا و دیگران به کمک ها، امتحان و ضروری مالقات های

 .  اند مجاز که مسلما   الزم، فعالیتهای

 به توجه با خصوصی، نهادهای همچنان و ها خانه در و مالءعام در جشن برپایی حال در که گروههایی رفتار. 5

 . است ناپزیرفتنی است، حاکم ما کشور در که ای جدی وضعیت

 خانه در مصرف برای خود، با حمل قابل غذاهای ردنآو و ب ردن قاعده این از مستثنی. شد خواهند بسته ها رستوران. 6

 .باشد می

 های سالن ماساج، های مطب زیبایی، های سالن آرایشگرها،: مانند بدن، بهداشت بخش در خدماتی شرکتهای. 7



. است ناپزیر اجتناب بدنی نزدیکی خدمات، از بخش چنین در که زیرا شد، خواهند بسته خدمات این شبیه و خالکوبی

 .بود خواهند مجاز نیز بعد این از اند، الزم پزشکی نگاه از که انهایدرم

 

 

 رعایت تطبیق دارد، سروکار کنندگان مراجعه و مشتریان آمد و رفت با که شرکتهایی آن ویژه به و شرکت هر در. 8

 .است مهم کنندگان مراجعه و کارمندان برای حفاظتی موثر تدابیر و بهداشتی مقررات

 .باشد باید هفته دو حداقل تدابیر این اراعتب مدت. 9

. داشت خواهند تنگاتنگ همکاری هم با آنها تاثیرات و ارزیابی در و محدودیتها این تطبیق در ایالتها و فدرال حکومت

 پزیر امکان ها ناحیه یا و ایالتها در گیر همه بیماری به مرتبط اوضاع یا و ای منطقه ویژگیهای سبب به اضافی مقررات

 .ستا

 چرخ که بخشهایی کارکنان از و حکومتی دوایر ماموران از بهداشت، نظام کارمندان از درایر مالوو خانم وزیر نخست

 که مردی و زن از اعم شهروندان آن همه از همچنان و دارند، می نگه حرکت در شان مساعی با را روزمره زندگی

 بسازند، آهسته را کرونا ویروس انتشار مقررات، رعایت بر بنیم آمادگیشان و آمیز مسوولیت خودآگاهی با دارند تالش

 .کرد ویژه گزاری سپاس

 :اینهاست کرد خواهند تغییر آنچه اند، یافته تطبیق کنون تا تدابیر این از بسیاری فالس ـ راینالند ایالت در

 

 در اقامت و خانه اقهایات ترک رو این از. سازیم می محدود پیش از بیشتر را دار تماس اشخاصی حلقۀ ما .1

 شخص، خود همخانگان حلقۀ در یا و نیست همخانه او با که دیگری شخص با و تنهایی، به فرد برای عمومی مکان

 .باشد می مجاز

 

 سالن زیبایی، های سالن آرایشگرها، مثال  : گردد می ممنوع خدمات سایر. بکاهد واگیری خطر از که کنیم می کاری پس

 از پاها بهداشت: مانند ماند، خواهند پزشکی خدمات ممنوعیت این از مستثنی. خالکوبی های سالن ناخن، زیبایی های

 .گوش های آله شناسان صوت یا و فروشی، و عینکسازی پزشکی، نگاه

 

 

 ایتماسه قاطعانۀ نحدودسازی ویژه به و شده اتخاذ تدابیر همه این که دانیم می ما: "گفت همچنان ماللو خانم وزیر نخست

 گران" در ما های همسایه بینیم می هماکنون ما اما" "دهد می تغییر بنیادی را ما مرد و زن سهروندان روزمرۀ اجتماعی

 تماس از پرهیز". گزرانند می سر از را گیر همه بیماری پیآمدهای مرگبار چه و سرعت چه به ایتالیا در و فرانسه" آِست

 خود بیمار قبل از همشهروندان برابر در خود وجیبۀ از ما را این چون. باشد گیزند نجاتبخش فردا برای تواند می امروز

 برابر در خود وجیبۀ از همچنان ما و! است مطرح مرگ و زندگی مسئلۀ گویم می هم باز. دانیم می خود کهنسال و

 در که آنانی و هندهد نجات نیروهای آتشنانان، مرد، و زن پلیس ماموران مرد، و زن پرستازان مرد، و زن پزشکان

 همین اینان. دانیم می دارند، می نگه حرکت در را مان زندگی چرخ اتوبوسها و ها قطارآهن غذایی، مواد های مغازه

 فهم و عقل از تاریخی وضعیت همچون در که است مان کدام هر وظیفۀ از این و. کارند سرگرم ریزی عرق با اکنون

 این.". بود خواهد حفاظتی تدابیر رعایت آنان از ما حمایت و بکنیم، حمایت آنان زا که است ما وظیفۀ این و گرفته کار

 .فالس ـ راینالند ایالت مردم و زن شهروندان به مالوو خانم وزیر نخست فراخوان بود

 



 

 

 به آلمان سنای مجلس در چهارشنبه روز که زدند، حرف هم با قانونی بستنی بارۀ در این، از گزشته حکومت رئیسان

 منظور به را آمادگیهاییشان که بیمارستانهایی برای کمکها: چون نکاتی را بستنی این محتوای. رسید خواهد تصویب

 متمم بودجۀ و ورشکستگی آیین انطباق واگیر، بیماری از حفاظتی قانون تغییر گیرند، می شدید بیماران از پزیرایی

 بستنی و آزاد شاغالن تک و کوچک شرکتهای برای کرونا فوری اعانۀ اقتصادی، تثبیت صندوق ـ قانون فدرال، کشور

 .داد خواهد تشکیل اجتماعی حمایت

 

 


