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دولت محیل محدودیتهای رفت و آمد برای ناحیه
وارندورف را لغو یمکند  /مقررات محدودیت رفت و آمد در
ناحیه گوترسلو برای یک هفته دیگر تمدید شد  /مقررات
حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا برای تمام نوردراین-
وستفالن تا  15ژوئیه تمدید شد
رئیسالوزرا الشت :با تشکر از شهروندان ،محدودیتهای در گوترسلو در جهت حفاظت از
سالمت ،هنوز رضوری هستند
ر
منتش کرده است:
صدراعظم ایالت اعالمیه زیر را
دولت محیل در نیمه شب پس از روز سهشنبه  30ژوئن  ،2020قصد دارد قوانی منع رفت و
آمد و محدودیتهای زندگ عمویم برای نوایح از وارندورف را لغو کند .مقررات و
محدودیتهای اجرای برای ناحیه گوترسلو برای مدت یک هفته دیگر و تا تاری خ  7ژوئیه
 2020تمدید خواهد شد .رئیسالوزرا آرمی الشت در رابطه با این تدابی پیشگیانه در روز
دوشنبه  29ژوئن  2020با وزیر بهداشت آقای کارل جوزف الومن و مأمور عایل رتبه ناحیه
گوترسلو و وارندورف ،اسون-گئورگ ادناور و ر
دکی اوالف گریکه صحبت کرد و درباره مراحل
بعد توضیح داد.
عالوه بر این ،مقررات حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا در تمام نوردراین-وستفالن به
مدت دو هفته دیگر تمدید خواهد شد .بنابراین این مقررات تا  15ژوئن  2020به قوت خود
ر
باق خواهند بود.
رئیسالوزرا آقای آرمی الشت اظهار داشتند« :با در نظر ر
گرفی تصمیمات هدفمند در
روزهای اخی و در راستای اعمال تدابی پیشگیانه ،از مردم گوترسلو و وارندورف خواستههای
زیادی داشتیم« ».ما متوجه این مسئله هستیم .به همی دلیل بنده از مردم به خاطر درک
باال و پشتیبای که از ما داشتند بسیار سپاسگزارم .شهردارهای محیل ،کسای که در زمان
ارزیای میان شیوع بیماری و هماهنگسازی اقدامات صورت گرفته با آنها در تماس نزدیک
بودیم هم از این قاعده مستثن نیستند».
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ً
«نتیجه بزرگترین نمونهگیی از زمان شیوع ویروس کرونا ،با رشکت حدودا  40٫000نفر ،و
میان رشد تعداد موارد ابتال ،رویکرد ما را تأیید یمکند و نشان یمدهد تصمیمات کوچیک که
ً
گرفتیم کامال درست بودند .با این وجود ،چند روز گذشته به ما یادآوری کرد که هنوز به این
ویروس غلبه نکردیم و باید به رفتار محتاطانه و با مالحظه خود در مجاورت یکدیگر ادامه
بدهیم».
وزیر الشت در ادامه اظهار داشت« :با یک رویکرد مسئوالنه و شفاف در ناحیه گوترسلو و
وارندورف و تمدید مقررات ،ما به این مناطق و ساکنی نوردراین-وستفالن امکان یمدهیم
وضعیت پیشرو را پشبین و روی آن حساب کنند».
وزیر بهداشت آقای کارل جوزف الومن گفت« :پی رشفتهای صورت گرفته در گوترسلو
امیدبخش هستند« ».اما با توجه به اعداد فعیل ،هنوز نیمتوانیم با قطعیت اعالم کنیم این
موارد ابتال منحرص به شیوع بیماری در کشتارگاه هستند .هرچند برای مردم گوترسلو بسیار
دشوار است ،اما در روزهای پیش رو باید همچنان موقعیت را به دقت تحت نظر داشته
باشیم .من از تمام کسای که در گوترسلو و وارندورف تحت تأثی شیوع این بیماری قرار گرفتند
ً
به خاطر درک و پشتکاری که داشتند ،قدردای یمکنم .مسلما رعایت این محدودیتها کار
سادهای نیست ،اما بسیار ضوری است».
مأمور عایل رتبه ناحیه آقای اسون-گئورگ ادناور ر
تشی ح کرد« :من به ضاحت از تصمیم
ایالت برای همکاری با مقامات محیل حمایت یمکنم« ».تا به اینجا ثابت شده است که تمام
تدابی اتخاذ شده برای ناحیه گوترسلو درست و ضوری بودند .با در نظر ر
گرفی هشدارهای
که هنوز باید مورد توجه قرار بگیند ،تمدید وضعیت فعیل برای یک هفته دیگر غیقابل
اجتناب است .اینکه اکنون ساکنان این ناحیه پس از انجام آزمایشات و موفقیت در پیشگیی
از بیماری برنامهای برای آینده دارند ،بسیار خوب است .نرخ  50مورد ابتالی جدید در طول
 7روز ،نقش حی رای در این مسئله ایفا یمکند».
مأمور عایل رتبه ناحیه ر
دکی اوالف گریکه توضیح داد« :آزمایشات بسیاری که در ناحیه انجام
شده است نشان یمدهند که ویروس هنوز به عموم مردم منتقل نشده است« ».به همی
دلیل اکنون تنها تصمیم درست این است که محدودیتهای رفت و آمد برای ناحیه
وارندورف برداشته شوند .ما در روزهای گذشته به یک موفقیت لوجستیک دست پیدا کردیم
و در یک مدت زمان کوتاه ظرفیت آزمایش را در مقیاس بزرگ ایجاد کردیم .از تمام کارکنان
بخش امداد که بدون خستیک تالش کردند سپاسگزارم .از دولت ای ر
الن هم تشکر یمکنم که از
بدنایم افراد ساکن در ا ین ایالت جلوگیی کرد.
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ر
نگرفی آبروی
رئیسالوزرا آقای الشت و صدراعظم خانم مرکل برای اطمینان از هدف قرار
ساکنی محیل تالشهای تحسیبرانگیی داشتند .ما این نماد اتحاد را به فال نیک یمگییم».
با اعالم این مسئله که شیوع ویروس کرونا از یک کشتارگاه در ردا-ویدنبورک آغاز شده است،
دولت ای ر
الن بالفاصله اقدامات الزم را صورت داد و برای تعطییل این کشتارگاه ،مدارس و
مراکز مراقبت روزانه اقدام نمود و فاز دوم محدودیت رفت و آمد را در  23ژوئن  2020رشوع
کرد .در نتیجه این اتفاق محدودیتهای بی ر
شیی بر روی زندگ عمویم در نوایح گوترسلو و
وارندورف اعمال شد .فقط دو نفر ،یا افرادی که عضوی یک خانواده بودند یا در یک خانه
اقامت داشتند یمتوانستند در مکانهای عمویم مالقات کنند .به عالوه ،یک مجموعه
ر
ورزش ،استخرهای شپوشیده و کافهها،
فعالیت تفرییح مثل موزهها ،سینماها ،باشگاههای
فارغ از عامل مقررات مذکور در حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا ،مجبور به تعطییل
ر
فعالیتهای خود شدند .این مقررات برای ناحیه گوترسلو همچنان به قوت خود باق هستند.
ر
فارغ از محدودیتهای تماس و تفری ح ،تبعیت از تدابی قرنطینه ر
شکسی
تشی ح شده برای
مؤثر زنجیههای شیوع بیماری بسیار حی رای است .عالوه بر این ،دولت محیل دستور داده
آزمایش کرونا در مناطق آسیب دیده به شکل قابل توجیه ر
گسیش پیدا کند تا بتوان شیوع
احتمایل ویروس کرونا در میان جمعیت منطقه را تخمی زد .تمام ساکنی گوترسلو و
وارندورف هم فرصت دارند به صورت رایگان آزمایش شوند.
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