Sevgili Tirol halkı,
Tirol savaş sonrası ilk defa bu kadar zor bir dönemden geçiyor, eyalet başkanı olarak
görevim bütün gücüm ile İtalya'daki durumun burada yaşanmasını önlemek.
Tirol ihtiyaç halinde her zaman birbirine kenetlenen özgürlüğünü seven bir eyalet
olmuştur.
Bu birlikteliğe şimdide ihtiyacımız var. Tirol kendini korumalı.
Sevgili Tirol halkı,
Birbirimizi korumak için belirli tedbirler alacağız, amaç bu virüsün daha fazla yayılmasını
engelleyip sevdiğimiz eyaletimizde mümkün olduğu kadar çabuk normal yaşantımıza geri
dönebilmektir.
Tirol eyaleti bu nedenle bir seyahat kısıtlaması getirilmesine karar vermiştir:


Prensip olarak seyahat kısıtlaması Tirol de yaşayan tüm insanlar için geçerlidir.



Geçerli bir nedeni olmayan kimse evinden çıkmamalıdır.



Doğal olarak bazı istisnai durumlar olacaktır. Bu istisnai durumlar: Çalışmak
zorunluluğu sebebiyle, sağlık ihtiyaçlarını karşılamak sebebiyle, temel yaşam
ihtiyaçlarını karşılamak, yaşadığı bölgeye geri dönebilmek (zaruri sebepler olması
durumunda). İnsanlar sadece istisnai durumlarda evlerinden çıkmalı. Doğal olarak
alışverişe gitmek, eczaneden ilaç ihtiyacını karşılamak, banka otomatlarından
para temin etmek, doktora gitmek ve köpeğini dolaştırmak bu istisnai
durumlardandır.



Evden işe gitmek ve geri gelmek serbest olup ancak işini evden yürütebilme
imkanı var ise evden çalışılması tercih edilmelidir. Yaşlı, 18 yaş altında ve
bedensel engelli insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan ziyaretler
serbesttir.


Yaşlılık veya sağlık sorunları nedeniyle evden çıkamayacak durumda olan
insanların bakımının sağlanması nedeniyle evden çıkmak serbesttir.

Kolluk kuvvetleri bu tedbirlerin uygulanmasını sağlamak amacıyla insanları ve
arabaları durdurma ve kontrol etme yetkisine sahiptir.
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Bahsi geçen tedbirler bu düzenlemenin bugün duyurulmasıyla bir haftalığına
geçerlidir.

Biliyorum ki sizlerden çok fazla şey istiyorum: ancak buna mecburuz.


Kendi kendinizi koruyabilmeniz için mecburuz.



Başkalarını koruyabilmeniz için mecburuz.



Tabii eyaletimizin tekrar normal hayatına geri dönebilmesi için mecburuz.

Uluslararası deneyimler bize şunu gösteriyor ki bu virüsün yayılmasını engellemek
sadece aşırı sınırlandırılmayla mümkün olacaktır. Tirol halkı işine devam edebilir ki
halkın temel ihtiyaçları sağlanabilmeli bunu size garanti edebiliyorum.
Son günlerde olağanüstü işler başaran vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum:


Doktorlarımız



Bakıcılarımız



Eczacılarımız



Gıda sektörü çalışanlarımız



Temel insan ihtiyaçlarının sağlanmasında payı olan tüm çalışanlarımız örneğin
şoförlerimiz ve posta çalışanlarımız



Kolluk kuvvetleri, acil hizmetler mensupları ve kriz ekibi çalışanlarımız



Özellikle Avusturya federal hükümetine ve başkanımız sayın Sebastian Kurz'a bu
virüsün etkisini en aza çekebilmek için gösterilen gayrete ve sergilediği ekip
çalışmasına teşekkür ederim.

Özellikle kendini yalnız hisseden, şahsi sorunları hakkında konuşacak kimsesi olmayan
insanlarımızın pisikososyal destek alabilmesini sağlamak benim için önemli bir konudur.
Sevgili Tirol halkı,
İnanıyorum ki bu zor zamanda tüm halkımız birlik olacak, kendimizi korumak için alınan
önlemlerin zorunluluğunu anlayışla karşılayacaktır. Sadece bu şekilde normal hayatımıza
geri dönebiliriz.
İhtiyacı olan insanlara (Yaşlılar ve hastalar) yardım eden insanların hikayelerini her gün
duymak beni derinden etkilemektedir.
Sizlerle gurur duyuyorum
Şimdiki mottomuz: Birlikte başaracağız.
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