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 هیناح یرفت و آمد برا یهاتیمحدود دولت محیل

رفت و آمد در  تی/ مقررات محدود کند وارندورف را لغو یم

شد / مقررات  د یتمد گر یهفته د کی یگوترسلو برا  هیناح

-نیتمام نوردرا یکرونا برا  روسیحکم حفاظت در برابر و 

 شد د یتمد هیژوئ 15وستفالن تا 

در گوترسلو در جهت حفاظت از  یهاتیالشت: با تشکر از شهروندان، محدود الوزرا سیرئ

ور   هستند یسالمت، هنوز ضر

 را منتشر کرده است:  ر یز  هیاعالم التیصدراعظم ا

منع رفت و  ی   ، قصد دارد قوان2020ژوئن  30شنبه شب پس از روز سه مهیدر ن دولت محیل

  یهاتیآمد و محدود
 

از وارندورف را لغو کند. مقررات و  نوایح یبرا عمویم زندگ

ه یژوئ 7 خی    و تا تار  گر یهفته د کیمدت  یگوترسلو برا  هیناح یبرا ی  اجرا یهاتیمحدود

در روز  انهی  شگیپ ی  تداب نیالشت در رابطه با ا ی   آرم الوزرا سیخواهد شد. رئ د یتمد 2020

  هیرتبه ناح کارل جوزف الومن و مأمور عایل  یبهداشت آقا ر یبا وز  2020ژوئن  29دوشنبه 

مراحل درباره صحبت کرد و  کهیگئورگ ادناور و دکیر اوالف گر -گوترسلو و وارندورف، اسون

 .توضیح داد بعد 

وستفالن به -نیکرونا در تمام نوردرا  روسیمقررات حکم حفاظت در برابر و  ن،یبر ا عالوه

به قوت خود  2020ژوئن  15مقررات تا  نیا نیخواهد شد. بنابرا د یتمد گر یمدت دو هفته د

 
ر
 .خواهند بود باق

هدفمند در  ماتیبا در نظر گرفیر  تصم»الشت اظهار داشتند:  ی   رمآ یآقا الوزرا سیرئ

 یهااز مردم گوترسلو و وارندورف خواسته انه،ی  شگیپ ی  اعمال تداب یو در راستا ی  اخ یروزها

بنده از مردم به خاطر درک  لیدل ی   . به هممیمسئله هست نیما متوجه ا« ». میداشت یادیز 

که در زمان   کسای    ،محیل یسپاسگزارم. شهردارها ار یکه از ما داشتند بس  بای  یباال و پشت

 کیها در تماس نزداقدامات صورت گرفته با آن یساز و هماهنگ یمار یب وعیش انی   م ای  یارز 

 «.از این قاعده مستثن  نیستندهم  میبود
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   روسیو  وعیاز زمان ش یی  گنمونه نیتر بزرگ جهینت»
ً
کت حدودا نفر، و  40٫000کرونا، با شر

که    کوچیک  ماتیتصم دهد و نشان یم کند یم د ییما را تأ کرد یموارد ابتال، رو  رشد تعداد انی   م

 درست بودند. با ا  میگرفت
ً
 نیکرد که هنوز به ا  یادآور یوجود، چند روز گذشته به ما  نیکامال

ادامه  گر یکدیبه رفتار محتاطانه و با مالحظه خود در مجاورت  د یو با میغلبه نکرد روسیو 

 «. میبده

گوترسلو و   هیمسئوالنه و شفاف در ناح کرد یرو  کیبا »الشت در ادامه اظهار داشت:  ر یوز 

 میدهوستفالن امکان یم-نینوردرا ی   مناطق و ساکن نیمقررات، ما به ا د یوارندورف و تمد

 «. آن حساب کنند  یو رو  ن  یبرا پش رو شیپ تیوضع

فتیپ»کارل جوزف الومن گفت:   یبهداشت آقا ر یوز  صورت گرفته در گوترسلو  یهاشر

 نیا میاعالم کن تیبا قطع میتوانهنوز نیم ،اما با توجه به اعداد فعیل« »هستند.  دبخشیام

 ار یمردم گوترسلو بس یدر کشتارگاه هستند. هرچند برا یمار یب وعیموارد ابتال منحرص به ش

را به دقت تحت نظر داشته  تیهمچنان موقع د یرو با شیپ یروزهادشوار است، اما در 

قرار گرفتند  یمار یب نیا وعیش ی  که در گوترسلو و وارندورف تحت تأث  . من از تمام کسای  میباش

 رعاکنمیم که داشتند، قدردای    یبه خاطر درک و پشتکار 
ً
کار   ها تیمحدود نیا تی. مسلما

ور  ار یاما بس ست،ین یاساده  «. ستا یض 

 میمن به ضاحت از تصم»کرد:   حی    گئورگ ادناور تشر -اسون یآقا هیرتبه ناح عایل مأمور 

ثابت شده است که تمام  نجا یتا به ا« ». کنمیم تیحما با مقامات محیل یهمکار  یبرا التیا

ور   هیناح یاتخاذ شده برا ی  تداب   ی  بودند. با در نظر گرفیر  هشدارها یگوترسلو درست و ض 

 قابلی  غ گر یهفته د کی یبرا فعیل تیوضع د یتمد ند،ی  توجه قرار بگ ورد م د یکه هنوز با

 یی  شگیدر پ تیو موفق شاتیپس از انجام آزما هیناح نیاکنون ساکنان ا نکهیاجتناب است. ا

در طول  د یجد یمورد ابتال 50خوب است. نرخ  ار یدارند، بس ندهیآ یبرا یابرنامه یمار یاز ب

 «. کند یم فا یا سئلهم نیدر ا ایر یروز، نقش ح 7

انجام  هیکه در ناح  یار یبس شاتیآزما»داد:  حیتوض کهیدکیر اوالف گر  هیرتبه ناح عایل مأمور 

 ی   به هم« »هنوز به عموم مردم منتقل نشده است.  روسیکه و   دهند شده است نشان یم

 هیناح یرفت و آمد برا یهاتیاست که محدود نیدرست ا میاکنون تنها تصم لیدل

 میکرد  دا یدست پ کیلوجست تیموفق کیگذشته به   یروزها در وارندورف برداشته شوند. ما 

. از تمام کارکنان میکرد  جاد یبزرگ ا اسیرا در مق شیآزما تیمدت زمان کوتاه ظرف کیو در 

 
 

که از   کنمهم تشکر یم النر یتالش کردند سپاسگزارم. از دولت ا بخش امداد که بدون خستیک

 کرد.   یی  جلوگ التیا نی ر اافراد ساکن د بدنایم
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 یاز هدف قرار نگرفیر  آبرو  نانیاطم یالشت و صدراعظم خانم مرکل برا یآقا الوزرا سیرئ

 «. میی  گیم کینماد اتحاد را به فال ن نیداشتند. ما ا یی   برانگی   تحس یهاتالش محیل ی   ساکن

آغاز شده است،  دنبورکیو -کشتارگاه در ردا  کیکرونا از   روسیو  وعیمسئله که ش نیبا اعالم ا

کشتارگاه، مدارس و   نیا یلیتعط یبالفاصله اقدامات الزم را صورت داد و برا النر یدولت ا

وع   2020ژوئن  23رفت و آمد را در  تیمراکز مراقبت روزانه اقدام نمود و فاز دوم محدود شر

  یبر رو  یشیر یب یهاتیاتفاق محدود نیا جهیکرد. در نت
 

گوترسلو و   در نوایح عمویم زندگ

خانه  کیدر  ا یخانواده بودند  کی یکه عضو   یافراد ا یط دو نفر، وارندورف اعمال شد. فق

مجموعه  کیمالقات کنند. به عالوه،  عمویم یهادر مکان توانستند اقامت داشتند یم

ها، و کافه دهیشپوش یاستخرها ،ورزشر  یهاباشگاه نماها،یها، سمثل موزه یحیتفر  تیفعال

 یلیکرونا، مجبور به تعط  روسیفارغ از عامل مقررات مذکور در حکم حفاظت در برابر و 

   هیناح یمقررات برا نیخود شدند. ا یهاتیفعال
ر
 .هستند گوترسلو همچنان به قوت خود باق

شکسیر   یشده برا حی    تشر  نهیقرنط ی  از تداب تیتبع ح،ی    تماس و تفر  یهاتیاز محدود فارغ

دستور داده  دولت محیل ن،یاست. عالوه بر ا ایر یح ار یبس یمار یب وعیش یهاهی  مؤثر زنج

ش پ  به شکل قابل توجیه دهید بیکرونا در مناطق آس  شیآزما  وعیکند تا بتوان ش  دا یگسیر

گوترسلو و   ی   زد. تمام ساکن ی   منطقه را تخم تیجمع انیدر م ا کرون  روسیو  احتمایل

 شوند.  شیآزما گانیت دارند به صورت راوارندورف هم فرص

ر مطبوعات  به صورت آنالین روی وب هم در  www.land.nrw سایت دولت ایالت  به آدرس این مت 
س قرار دار   د. دست 
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