اعزائي ساكنات وساكني تيرول

تمر تيرول حاليا باصعب ظروف واجهناها على االطالق في فترة ما بعد الحرب
كرئيس لحكومه واليه تيرول فمهمتي هي ان امنع وبكل قوة وثبات ان تحصل لنا نفس الظروف التي حصلت
في بعض من مناطق إيطاليا

تيرول كانت دائما بلدا محبه للحريه وقد عملنا على ان نتماسك عندما استوجب االمر ذلك وكان ضروريا
يعتبر االمر االن كذلك ضروريا .تيرول تحمي نفسها

اعزائي ساكنات وساكني تيرول
سوف نتخذ االن تدابير وإجراءات لنحمي بعضنا البعض ،لكيال ينتشر الفيروس أكثر واكثر حتي نتمكن من
العيش في البالد في اسرع وقت ممكن كما نحب بلدنا

لذلك تفرض والية تيرول قيودا على حركة المرور:

 مبدئيا سوف يتم تقييد حركة مرور كل األشخاص الذين يقيمون في والية تيرول بدون سبب وجيه ال يسمح الحد بمغادرة المنزل لكن هناك بعض االستثناءات وهي :أسباب مهنيه ضرورية ،المستلزمات الطبية ،توفير االحتياجاتاألساسية ،العوده الى مكان اإلقامة الخاص بك ،وكذلك اذا وجدت أسباب مشروعه لمغادرة البلد،
يسمح للناس بمغادرة المنزل في حاالت استثناءيه .لكن من المسموح به ،الذهاب للتسوق،شراء
االدويه من الصيدليات ،سحب األموال من الصراف االلي ،الذهاب للطبيب،او الخروج مع الكلب
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طريق الذهاب لمكان العمل والعوده للمنزل مسموح ولكن نحث الناس على العمل من المنزل إذا امكن
ذلك ،كذلك زيارة المسنين والقاصرين واألشخاص الضعيفين جسديا وذوي االحتياحات الخاصه
كذلك يسمح بقضاء حاجيات األشخاص الذين ال يستطيعون مغادرة بيوتهم او بسبب تقدم العمر.
يجوز للسلطه التنفيذيه إيقاف األشخاص والسيارات والقيام بتفتيشهم للوقوف على مدى مراعاة
التدابير الجديده
يطبق هذا االجراء مبدئيا على مدى أسبوع واحد) قابل للتمديد( يتم تنفيذه عند اعالنه اليوم

اعرف انني اتطلب منكم الكثير ولكنه ضروري
 ضروري :لتحموا أنفسكم ضروري :لتحموا االخرين -ولكن ضروري كذلك حتى نتمكن من إعادة بلدنا الى الحياة االعتيادية قريبا

لقد اظهرت لنا التجربه الدوليه انه يمكن احتواء الفيروس فقط عندما نقوم بتقييد حركتنا واقامتنا.

ساكنات وساكني تيرول بمقدورهم االستمرار في ممارسه مهنتهم ،،وهو ما يعد من بين أمور
أخرى تجعل امن االمدادات مضمونا.

اود في هذا السياق ان أتقدم بالشكر الى كل من قام في األيام الماضية بأعمال جبارة وما زال يقوم بها
واخص بالذكر.

-

الطبيبات واألطباء
موظفي الرعايه الشخصيه
العامالت والعاملين في تجاره المواد الغذائيه
كل من يؤمن الخدمات االساسيه مثل سائقي وسائل نقل المواد الغذائيه وكذا العاملين في
البريد.
كل األجهزة التنفيذية وكذا هيئات الضوء األزرق )الشرطة واالسعاف… وهيئات اخرى
(وموظفي هيئات اداره االزمات.
أخص بالشكر الحكومة النمساوية والسيد المستشار سيباستيان كورتس للعمل المتبادل
وكل ما يقومون به من اجل العمل على احتواء الفيروس
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من المهم بالنسبة لي ان يتم في هذه األوضاع الغير اعتيادية انشاء خدمه اخصائي نفسي -اجتماعي للتعامل
مع مخاوفكم الشخصيه وكذلك ليجد من يعانون من الوحده من يتحدثون اليه.

اعزائي ساكني وساكنات تيرول
اشعر انكم سوف تتماسكون جميعا في هذه األوقات الصعبه وتتفهمون ان هذه التدابير ضرورية لنحمي أنفسنا.
هذه هي الطريقه الوحيده التي يمكننا من خاللها ضمان عوده الوقت الذي كنا نتمناه بسرعه

انني معجب وجدا متأثر عندما اسمع يوميا قصصا عنكم وكيف انكم تقدمون المساعدة لبعضكم وكذا
دعم كبار السن او المرضى.
انني وببساطه فخور بكم للغاية.
االن حان وقت البقاء في المنازل ,سوف ننجح بذلك

للسؤال واالستفسار

