In Kooperation mit okay.zusammen leben

ﺑﺎھم ﺳﺎﻟم ﺑﻣﺎﻧﯾم در ﻓورآرﻟﺑرگ در زﻣﺎن ﮐوﯾد ١٩
ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻋزﯾز در ﻓورآرﻟﺑرگ !
ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در ﺷراﯾط ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﯾم و ھﻣﮫ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﺑﺣران ﮐوﯾد  ١٩ھﺳﺗﯾم  .در اﯾن ﺷراﯾط ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎھم ﯾﮑﺟﺎ ﺑﺎ اﯾن
وﯾروس ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧﯾم .
ﻣﺎ ﺧزان و زﻣﺳﺗﺎن را در ﭘﯾش رو دارﯾم  .ﻣﺎ دوﺑﺎره در ﻓﺿﺎی دروﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺧواھﯾم ﺑود  .در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺎ راﺣت ﺗر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻓﺿﺎی ﺑﯾرون ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯾﺷوﯾم  .ﻟطﻔﺎ
ﺑﮫ ﺗوﺻﮫ ھﺎی ﺟﺎری ﺧوب ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد  ،ﺣﺗﯽ ﮔر ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده  ،اﻗوام و ﯾﺎ
دوﺳﺗﺎن ﺧود در ﺧﺎﻧﮫ دﯾدار ﻣﯾﮑﻧﯾد  .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﺳﯾﺎری در ﻣﺣﯾط ﺧﺎﻧواده و دوﺳﺗﺎن ﺧود ﻣﺑﺗﻼ ﺷده
اﻧد .در اﻧﺟﺎ ﻧﯾز از ﺧود وﻋزﯾزان ﺧود ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﯾد.
اﻗداﻣﺎت زﯾر ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﺷوﻧد.
 ﺣداﻗل ﯾﮏ ﻣﺗر ﻓﺎﺻﻠﮫ را ﻧﮕﮫ دارﯾد! اﮔر ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣداﻗل را رﻋﺎﯾت ﮐرده ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد از ﻣﺎﺳﮏ و ﯾﺎ ﻣﺣﺎﻓظﮫ دھن و ﺑﯾﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد! دﺳﺗﮭﺎی ﺗﺎن را ﻣرﺗﺑﺎ ﺑﺷوﯾﯾد و ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﯾد! ﺳرﻓﮫ ﯾﺎ ﻋطﺳﮫ در دﺳﺗﻣﺎل ﮐﺎﻏذی ﮐﻧﯾد ﯾﺎ در ﻋوض ان در ارﻧﺞ ﺧود! در ﺻورت ﺑﯾﻣﺎری در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد! در ﺳرﻓﮫ  ،ﺣﺎﻟت دﺷواری ﺗﻧﻔس و ﯾﺎ ﺗب  :ﺑﺎ داﮐﺗر ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و ﯾﺎ ﺧط ﺗﻠﻔون ﺳﻼﻣﺗﯽ  ١۴۵٠ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد! ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺑﮫ ﻧزد داﮐﺗر وﯾﺎ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﻣراﺟﮫ ﮐﻧﯾد ! اﺗﺎق ھﺎی ﮐﮫ در ان ﺗﻌداد اﻓراد ﺑﯾﺷﺗر وﺟود دارد ﺑطور ﻣﻧظم ھوا را ﺗﺻﻔﯾﮫ ﮐﻧﯾد!اﮔر ﺑﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﻣﺑﺗﻼ ﺷده ﺑﺎﺷﻧد ﺗﻣﺎس ﺑرﻗرار ﺷده اﺳت و ﯾﺎ ﺧودﺗﺎن را ﻣرﯾض اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧﯾد  ،ﺑﮫ دﯾدار ھﺎی ﺧﺎﻧوادﮔﯽ وﯾﺎ
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﻓراد دﯾﮕر ﻧروﯾد!
 در ﻗرﻧطﯾﻧﮫ  :ﻓرد ﻣرﯾض ﺑﺎ ھم اﺗﺎﻗﯽ ھﺎی ﺧود ﺑﺎﯾد ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد!ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده و دوﺳﺗﺎن ﻣﺎ ﺑرای ﻣﺎ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﮭم اﺳت  .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ھم  ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺑﺎﯾد ﻣراﻗب ارﺗﺑﺎطﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود ﺑﺎﺷﯾم و اﻧﮭﺎ را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮑﮫ
ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﮐﺎھش ﺑدھﯾم.

رﺑاﯾﯾم  .زا روش ﻣﺳؤﻻﻧﮫ ﺗﺎن ﺗﺷﮑر١٩ﻘﻓط ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﺷﺗرک ﻣﯾﺗواﻧﯾم در وﻓرآرﻟﺑرگ زا ﭘس ﺑﮭران ﮐوﯾد !
Landesrat Christian Gantner
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