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 المواطنات والمواطنون األعزاء، 

 

اآلن في مرحلة جادة للغاية من جائحة   دخلنا أنناب على أبعد تقدير وبحلول هذا األسبوع  نعرف إننا 

الجائحة للتفشي   ت عاد .  ومفاجئ بشكل سريع  ترتفع أعداد اإلصابات الجديدة   فيوًما بعد يوم كورونا، 

ى فصل  نصف عام. لقد ول  عنفي البداية قبل ما يزيد مما كانت عليه بوتيرة سريعة، أسرع حتى  

الصورة التي سيصير عليها  هي ما  فأمامنا اآلن أشهر صعبة. والصيف الذي اتصف نسبيًا باالنفراج،  

هذا ما  و ، هذا ما سوف يتحدد في األيام واألسابيع المقبلة. علينا  الميالد  عيد   سيمرفصل الشتاء وكيف 

 سوف نحدده جميعًا من خالل تصرفاتنا.  

 

 هذا في رأيي:  هأود أن أحيطكم علًما بما يعني 

 

كل  عن السيطرة.   يخرج فيهعلينا اآلن أن نبذل قصارى جهدنا لكي نحول دون تفشي الفيروس بشكل 

يجب إخطار األشخاص الذين كانوا على  ، لتحقيق ذلكفيوم من شأنه أن يحدث فارقًا في هذا الصدد. 

، إال  في هذا الشأن هائلة. تقوم مكاتب الصحة بمهمة  وقف سالسل العدوى وذلك ل مع أي مصاب  تواصل 

 .  بشكل كبيرالتي ترتفع فيها أعداد اإلصابات  األماكنفي  ذلك مواكبة  يتسنى لها أنه ال  

 

الكثير، بل إن معظم ما  خفض األعداد مجدًدا؟ لمساهمة في ل أن يقدمهيستطيع كل فرد منا   ما الذي

على الحد األدنى من المسافة    الحفاظعلى منا كل فرد يواظب نستطيع القيام به يتحقق ببساطة بمجرد أن 

 الفاصلة وارتداء الكمامات الواقية للفم واألنف وااللتزام بقواعد النظافة الصحية.  

 

بوضوح بأن تفشي الفيروس يتعلق    تفيد  ة ث العلميو. فالبح ولكن علينا اآلن أن نخطو خطوة أبعد من ذلك

فإذا قام كل فرد منا اآلن بتقليص عدد  . اللقاءات التي يقوم بها كل منا  ي أ بشكل مباشر بأعداد االتصاالت 

، فقد ننجح في وقف التزايد  لبعض الوقت و  بشكل واضح  أسرته نطاقاللقاءات التي يقوم بها خارج 

 االتجاه.   المستمر ألعداد اإلصابات وعكس هذا



 

من األشخاص، سواء داخل  بكثير : عليكم االلتقاء بعدد أقل  اليوم على وجه التحديد  به هذا ما أنشادكم  ف

 المنزل أو خارجه. 

 

كم  من أرجوو  ،ضروريغير  واالستغناء عن كل حفل  ضرورية أهيب بكم العدول عن أي رحلة ليست 

 وفي محال إقامتكم.    منازلكمالبقاء قدر اإلمكان في 

 

ردية. ولكننا يجب أن نقوم  ف كل حالة األمر يبدو قاسيًا، بل وإنه يعتبر تنازالً هائالً في أنا أعرف أن هذا 

من أجل صحتنا وصحة  ولصالحنا شخصيًا،  نقوم بذلك في نهاية األمر ننا أكما به فقط بصورة مؤقتة، 

، ولكي  طاقتهالرعاية الصحية الخاص بنا أكثر من نحّمل قطاع  ولكيال كل من نستطيع تجنيبه المرض، 

 ، ومن أجل قطاعنا االقتصادي ووظائفنا. مفتوحة أطفالنا مدارس ودور حضانة ى أبواب تبق 

 

تكاتفنا والتزمنا   لقد تخطي نصف العام األول من الجائحة بهذا الشكل الجيد نسبيًا؟   كيف استطعنا 

في الوقت   عليها نحتكم   والتي نية. تلك هي األداة األكثر فعالية  مراعاة الغير والعقال  ذلك بدافعو  ،بالقواعد 

 شد ضرورة من أي وقت سابق.  أالجائحة. واألمر اآلن هذه الراهن في مواجهة  

 

 لكم مني جزيل الشكر.  

 

 




