
 

 همشهریان عزیزم،

های سختی در پیش داریم. ماه نوامبر در مبارزه ما علیه موج دوم شیوع ویروس کرونا، از اهمیتی هفته
ا برخوردار است. تعیی     کننده و بس 

 در آلمان و نوردراین ،که به شکیل قابل توجه  رساندیمما تدابب  و مقرراتی به تصویب 
ی

وستفالن را -زندگ
و  کند یمها باری بزرگ بر دوش افراد زیادی تحمیل دستخوش تغیب  خواهد کرد. از اینکه این محدودیت

 آگاه هستیم. 
ً
 باعث بروز مشکالت شخیص و مایل زیادی خواهد شد، کامال

 خود 
ی

 با  به همی   دلیل در این مدت باید بیش از هر چب   اتحاد و همبستگ
ی

را حفظ کنیم. اتحاد و همبستگ
شود. ها خطری مرگبار محسوب یمسالمندان و بیمارات  که در بی   ما حضور دارند و این ویروس برای آن

 
ی

 با کارکنان  کادر با  اتحاد و همبستگ
ی

درمات  و پزشکان که باید هر روز با تمام توان تالش کنند. اتحاد و همبستگ
مندان بخش ، هب  و سایر کسات  که در مشاغل آزاد و مستقل فعالیت دارند و یک بار دیگر نگران های غذاتی

 ثبات مایل خود هستند. 

بنابراین نباید در این مسب  هدف خود را فراموش کنیم. ما برای حفاظت از سالمت افرادی که بیش از همه در 
یی  مدارس و مراکز مراقبت روزانه. معرض خطر هستند، از هیچ تالشی فروگزار نخواهیم کرد. برای باز نگه داش

س، و برای حفظ ثبات اقتصادی. اکنون همه ما باید در این مسب  تالش کنیم. در طول دوران شیوع این ویر 
رسنوشت ما در دستان خودمان قرار دارد و به همی   دلیل از همه شما استدعا دارم در خانه بمانید. با کاهش 

گذاری سیستم بهداشت  تماس با دیگران، فرصت داریم از رشد  ی و به تأثب  قابل توجه تعداد موارد ابتال جلوگب 
 خود کمک کنیم. 

ی مالقات و از روش ها اثبات شده است، تبعیت کنید: فاصله خود را آنمؤثر بودن هاتی که تا حد امکان با افراد کمبی
 با دیگران حفظ کنید، دستانتان را بشویید و ماسک بزنید. 

تنهاتی و انزوا، باید امید و ایمان خود را حفظت کنیم. ما بر این بیماری غلبه خواهیم کرد و  سختدر این دوران 
تواند این کار را انجام بدهد. امید بر آن است که این کار را در کنار یکدیگر به انجام خواهیم رساند. کشور ما یم

 بدهد. قدرت و استقامت الزم را ما های پیش رو، به در هفتهفکر این 

 مراقب خودتان و دیگران باشید. 

 سالم بمانید! 

 

 
 

 آرمین الشت
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