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 ،ها و آقایانروزبخیر خانم

وضعیت  نجدی بودمشورت نمودم. تلفنی  ایالتی کشورمانهای با رؤسای دولتل مفص به طورهر ظبعداز  امروز

 ای ادامه دارد. با سرعت نگران کننده همچنانبرای همه ما روشن است. انتشار ویروس کرونا در کشورمان 

بخش نتیجه تا چه حد ،ویروسبا مقابله های اتخاذ شده برای روشامروز در باره این مسئله صحبت کردیم که 

نظام سالمت و درمان کنیم میتالش اوالً نداریم بلکه فقط  دارو و واکسنهنوز با ویروس برای مقابله ست. ابوده

ار رفتآماده کنیم و ثانیاً  ،مبتالیانتعداد مورد انتظار برای تداوم افزایش گسترده را ها یمارستانب خصوصو به

این بدان معناست که . مان قرار داردختیاراای است که در مقابله روشکه در حال حاضر مؤثرترین  نماخود

ویروس شود  ممکن است باعث انتقالها را که دیدار انسان و دهیم تقلیلزندگی اجتماعی را تا حد قابل پذیرش 

 کاهش دهیم. تا حداکثر میزان ممکن

ها در روز دوشنبه در مورد اقدامات قاطعانه و گسترده توافق نمودند و قرار شد دانید که دولت فدرال و ایالتمی

 در این آخر هفته نتایج را جمع بندی کنیم. 

و زندگی ای رفت و آمد جادهشهرها، وضعیت  ،سر آلماندر این روز یکشنبه به این نتیجه رسیدیم که در سرا

اند که اکنون ست. اکثریت گسترده مردم درک کردها یک هفته پیش ااقتصادی و شخصی ما کامالً متفاوت ب

 ویروس ادا کنند.  کردندر جهت متوقفتوانند سهم خود را یکایک افراد مؤثرند و همه باید و می

سانی را مورد خطاب ها را شرح دهم، مایلم کتوافق امروز دولت فدرال و ایالت پیش از آنکه رهنمودهای مورد

دانم کنم. میمر از شما تشکر میکنند: بابت این ارا مراعات می ضروری مقررات رفتاری اکنون قرار دهم که

، از همهتر ناکها ناچارند تعطیل کنند، وقتی نتوان به آسانی با دیگران ارتباط داشت و دردوقتی که فروشگاه
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از نظر ها همه این، را مالقات کرد خود دوستان یا بزرگ و پدربزرگ رفتمادرزمانی که نتوان به دیدار 

 صرف نظر کنیم. ما باید برای مدتی  ههم به معنای چشم پوشی و فداکاری است.اقتصادی و همچنین انسانی 

دهد. با این کار از یکنند، مرا بسیار تحت تأثیر قرار مرا مراعات میرفتاری کسانی که این مقررات  کثرت تعداد

کنیم. زیرا ویروس برای این افراد مراقبت می ،های دیگری هستند به بیماریافراد مسن و کسانی که مبتال

 دهیم. سان جان افراد را نجات میتر از دیگران است. سخن کوتاه: بدینخطرناک

مورد تمهیدات و در روز چهارشنبه به شما گفتم: با توجه به پویایی گسترش ویروس، باید همواره به همان نسبت 

و از  یاد بگیریم، هستیمشرایط  دچار ایندر حالی که  به عبارتی بایدیم. پذیر باشاقدامات خود انعطاف

ها واقعیتمشاهده از چنین همآورند و متخصصانی که مرتباً شناخت بیشتری در مورد اپیدمی به دست می

 هایی مشکل وجود دارد و چرا؟شود و در چه زمینهچه تمهیداتی بدون مشکل اجرا می بیاموزیم.

و آزادی  رفتارمربوط به نحوه رهنمودهای  ،کردندتوافق با عنایت به این مسئله ها، امروز دولت فدرال و ایالت

االجرا است، بار دیگر گسترش دهند. بدین ترتیب قاطعانه زندگی را که برای همه الزمتحرک رفت و آمد و 

کنیم که در کل آلمان و ترتیبی اتخاذ می دهیممیتری کاهش های اجتماعی را به میزان گستردهعمومی و تماس

حتی در نظام حکومتی فدرال  –تمایل خود به این امر را  شهروندانانی معتبر باشد. بسیاری از مقررات یکساساساً 

ها و شهرها در جهت یک هدف فدرال، ایالت دولت –در آلمان  دولتیاند. کلیه سطوح مشخصاً ابراز کرده –نیز 

  کنند: به دست آوردن زمان بیشتری برای مبارزه علیه ویروس.کار می بزرگ و حیاتی

 دهم.توافق کردیم که برایتان شرح می ترگستردهدر مورد رهنمودهای  به این دلیل امروز

 مطلقاً ضروریاقل حدسطح به را  –به جز اعضای خانوار خود  -شهروندان باید ارتباط خود با دیگران  یکم.

 . کاهش دهند

-تیح در فضای عمومی بیرون از خانه، -ر بند یکمجز افراد قید شده دبه -حفظ فاصله خود با دیگران  دوم.

 . متر و ترجیحاً دو متر 1.5حداقل به میزان  االمکان

، و یا به غیر از اعضای خانوار ردفسوم. حضور در فضای عمومی بیرون از خانه فقط به تنهایی، یا به همراه یک 

 اعضای خانوار مجاز است. همراه 

، خرید، مراجعه به پزشک، از دیگرانرفتن به محل کار، مراقبت ضروری  منظورل بهخروج از منزچهارم. طبیعتاً 

یا ورزش انفرادی و  به دیگران ضروری و امتحانات، کمک هایمالقات قرارشرکت در جلسات، حضور در 

 پذیر است. های ضروری دیگر، همچنان امکانتحرک در هوای آزاد و سایر فعالیت
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های عمومی، منازل و مؤسسات خصوصی با توجه به جدی بودن شرایط در محل جمعیستهدپنجم. جشن گرفتن 

کنند و های ارتباطی نظارت میمحدودیتمراجع انتظامی و پلیس بر رعایت کشور غیرقابل پذیرش است. 

 تخلفات مورد مجازات قرار خواهد گرفت.

 به استثنای مواردی که غذا جهت صرف در منزل یا در ،شودتعطیل می ی مختلفهارستورانها و کلیه کافهششم. 

 محل رستوران تحویل داده شود. 

ماساژ،  ، مطب/پیرایشآرایش النس، مانند آرایشگاه بدن بهداشتمراقبت و  بخشخدماتی در  مؤسساتهفتم. 

ی در این بخش جهت ارائه خدمات مربوطه، نزدیک اشود، زیرمشابه تعطیل می سساتؤماستودیو تاتو و سایر 

مطابقت ندارد. معالجاتی که از  مصوبهناپذیر است و به همین دلیل با رهنمودهای اجتناببه مراجعین  جسمی

 پذیر خواهد بود. انلحاظ پزشکی ضروری باشد، همچنان امک

مؤسسات و به ویژه در کلیه حمایتی مؤثر برای کارکنان و مراجعین، رعایت مقررات بهداشتی و اقدامات هشتم. 

 . اهمیت داردارباب رجوع در مؤسسات دارای 

 نهم. این مقررات به مدت حداقل دو هفته اعتبار خواهد داشت. 

باید زندگی و  هدر چه شرایطی قرار دارد. هم داندمی کند، دقیقاًهر کسی، هر جایی که زندگی میبدین ترتیب 

 کنند.  ریزیواضح برنامهبر اساس این مقررات روشن و را های آینده در هفته مد خودرفت و آ

در مقابل شهروندان  مایل نبودیمدموکراسی، مسئولیت سیاسی بر عهده داریم هرگز این از ما که در  یکهیچ 

های ساده توصیهفقط گویم: این رهنمودها، حاضر شویم و چنین مقرراتی را اعالم کنیم. اما در عین حال می

راتب را منیروهای انتظامی رعایت شود.  جهت منافع همگانه باید در حکومتی نیست بلکه مقرراتی است ک

د نو مجازات خواه خواهد بود ، برای متخلفین همراه با پیامدتخلف در صورت مشاهدهنمود و  کنترل خواهند

 د. ش

که در نمایم تکرار میکمی  افرادبه همین دلیل نیز فراخوان عاجل خود را خطاب به همگی شما و خصوصاً 

  :انددچار مشکل بودهدر رعایت مقررات هنوز روزهای گذشته 

. خردمندی و همدردی کاری را انجام دهید که برای کشورمان صحیح است اکنونلطفاً همگی همراهی کنید. 

در جهت تأمین ضروریات روزانه شماری در نظام سالمت و درمان شاغل به کارند و یا . شهروندان بیدنشان دهی

توانیم به ین ما به آنان به طور اخص آن است که تا جایی که میکنند. بایستی ممنون آنان باشیم. دِما تالش می

  امکان انتشار کمتری بدهیم. ،ویروس
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افرادی که در معرض خطر از  راقبتمو برای  اجتماعی درکدارابودن با میلیون انسانی که ها دیدن میلیونامروز 

 رکدکنند، مایه دلگرمی بسیار است. یقین دارم: این نظر میصرف های خودخواستهاز  عمالً ،دقرار دارن

 سخت خواهد بود.راهگشای همه ما از این دوران « کنیمدیگر تالش میبرای یک»، این تصمیم اجتماعی

 نمایم. صمیمانه تشکر می


