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 هموطنان من،
 

وستفالن شمالی روبرو هستیم. ویروس کرونا یک -ما در حال حاضر با بزرگترین آزمایش در تاریخ نوردراین
خطر نامرئی است. این ویروس، بزرگترین دارایی ما را تهدید می کند: سالمتی ما را. برای افراد سالخورده و 

است. بنابراین ما باید همه تالش خود را به کار  و زندگی مزمن، این خطر، بحث مرگبیماران دچار بیماری 
های درمانی مناسب را به هر بیمار بگیریم تا شیوع ویروس را کاهش دهیم. فقط در این صورت، می توانیم مراقبت

 ارائه دهیم و جان آنها را نجات دهیم.

كند تا اطمینان حاصل کند كه ایالت ما می تواند بر این چالش میدولت ایالتی تمام انرژی خود را سرمایه گذاری 
كامالً جدید غلبه كند. ما در حال گسترش ظرفیت بیمارستانهای خود هستیم. ما از تأمین مداوم نیازهای روزمره 

 مان هستیم.اطمینان می کنیم. ما در حال ایجاد منابع کمکی گسترده برای اقتصاد محلی، آزادکاران و کارمندان ایالت

اما هرکدام از ما باید از قوانین جدیدی پیروی کنیم که محدودیت های سنگینی را بر روی عادتهای زندگی قبلی ما 
ایجاد می کند و باید این ویروس را متوقف کند. این بدان معناست که از ارتباط اجتماعی خودداری کنید، فرزندان 

 نبرید و در خانه بمانید! هایشانخود را برای مراقبت، نزد مادربزرگ

من کامالً درک می کنم. دولت ایالتی حجم  -کرده اید  اظهاربسیاری از شما سواالت، نگرانی ها و ترس ها را 
 گسترده ای از اطالعات را برای پاسخ گویی به این سؤاالت در دسترس قرار داده است.

ها، مراکز درمانی، از خستگی در بیمارستان من صمیمانه از همه شما کمال تشکر را دارم که با این میزان
های پزشکی، نیروی انتظامی و بخش های آتش نشانی و بسیاری ها، کلینیکفروشگاه های مواد غذایی، داروخانه

از وجود و تداوم مراقبت های بهداشتی، ایمنی و خدمات عمومی در  های دیگر به کار مشغول هستید تابخشاز 
 کنید. ل ایالت ما اطمینان حاص

وستفالن شمالی باید در این شرایط دشوار کنار هم باشیم. این که آیا ما بر این -میلیون ساکن نوردراین 18ما، همه 
 بحران غلبه خواهیم کرد به همه ما بستگی دارد.

 ید.آایالت ما از پس انجام آن بر می با این حال من اطمینان دارم:

 !باشیدسالم و سالمت 
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