إخواني المواطنين العأزاء ،
ًا من حياتنا اليومية منذ شهور .عألينا
كان فيروس كورونا جزء
أن نتعايش مع التغييرات في حياتنا الخاصة وفي العمل .إذا
أردنا أن نمر في هذا الوقت العصيب .كل شخص لديه مسؤولية
مع قناع الفم والنف يمكننا المساعأدة في حماية أنفسنا
ًا في
ًا مهم
والخرين .في هاتينجن  ،كان ارتداء القناع موضوعأ
وقت مبكر جً
دا .إنه إجراء بسيط يمكن ليأ شخص تنفيذه بسهولة.
في وسط المدينة  ،كان هناك متطلبات قناع في مناطق معينة
لعدة أسابيع .ل يمكنك الحتفاظ بمسافة كافية هناك .في
 Heggerstrasseأو  Große Weilstrasseأو في أزقة البلدة
القديمة ضيقة للغاية ويتجول الكثير من الناس هناك في نفس
الوقت .الناس هناك يجب أن يرتدوا حماية الفم والنف.
ًا
السياسيون هم من يقررون القواعأد الحالية .يجب عألينا جميع
ًا .إذا كان هناك المزيد من الشخاص
اللتزام بالقواعأد تمام
المصابين بكورونا  ،فعندئذ سيتفاعأل السياسيون ويغيرون قواعأد
ًا عألى اطلع.
السلوك .لذلك من المهم أن تبقي نفسك دائم
ًا وهي مهمة جً
دا
لكن هناك قواعأد عأامة تنطبق دائم

الحفاظ عألى مسافة ل تقل عأن  1.5متر ابق في المنزل إذا استطعت اجتمع بأقل عأدد ممكن من الناسالبس قناعأا اغسلي يديك بانتظام ل تصافح وتعطس في مرفقيك  -قم بتهوية شقتك أو منزلكبانتظام  ،حتى الن في فصل الشتاء
يسأل عأمدة هاتنغن الجميع :التزم باللوائح  ،فالجميع مسؤول
عأن كيفية سير المور .من خلل هذه التدابير يمكننا حماية كبار
ًا بالنسبة للبعض
السن والمرضى .يمكن أن يكون الفيروس خطير
ًا عأواقب وخيمة .كما يمكن أن تكون
ويمكن أن يكون له أيض
قاتلة .عألى الجميع أن يدرك ذلك.
يجب عأدم زيادة العبء عألى النظام الصحي في أيأ وقت لن الكثير
من مرضى كورونا يجب أن يعالجوا في المستشفى في نفس الوقت.
هذا هو الهدف النهائي!
قامت المدينة بتجميع أحدث المعلومات عألى الصفحة الرئيسية
لمدينة  Hattingenعألى  .www.hattingen.deكما نقوم بتوفير
المواد العألمية هناك بلغات مختلفة.
تعرف عألى المزيد بانتظام عألى الصفحة الرئيسية للمدينة أو
عألى مواقع الويب الخاصة بالولية والحكومة الفيدرالية .ستجد
هناك كل المعلومات المهمة عأن فيروس كورونا .إذا كان لديك أيأ
مشاكل صحية  ،فإن إدارة الصحة في منطقة إنبي رور هي
المسؤولة .المعلومات الهامة وأرقام الهواتف متوفرة عألى
www.enkreis.de

