
 السكان األعزاء في راندابيرغ! 
 

كان األسبوع الماضي تحدياً لنا جميعاً. مكث أطفالنا في المنزل بدل دور الحضانة، وتالميذنا بدؤوا في تلقي التعليم في 
 المنزل، كما أُقفلت قاعات الرياضة والعديد منا لم يلتقي بأقربائه المسنين. يكاد األمر ال يصدق!

 
تساهلنا قليالً؟هل كل ذلك ضروري؟ هل يمكن أن يكون األمر بهذه الخطورة إن   

 
اآلن. ليس لدينا ما نخسره هنا في راندابيرغ. القيود الموضوعة ضرورية جداً ويجب أن الوضع هو كذلك الجواب هو أن 

انتشار ل المسؤولية في جعل يتحمالجميع و. يجب على الجميع أن يساهم المختصة بشؤون الصحة نثق بسلطاتنا الوطنية
ال سيما دائرة الصحية.  –ممكن، وبذلك نتمكن من المحافظة على سير الوظائف المهمة في المجتمع  بأقل قدرالفيروس 

 ولذلك فإن الصبر مهم اآلن.
 

 اتبع اإلرشادات الصادرة عن السلطات المختصة بشؤون الصحة 
سيظلون في الحجر الصحي! ونحن اآلخرون يجب علينا اتباع اإلرشادات المتعلقة بإبقاء  –الذين هم في الحجر الصحي 

أن رورياً جداً. من شأن ذلك مسافة قدرها متر واحد. نذهب بمفردنا إلى المتجر. ال نزور اآلخرين إن لم يكن األمر ض
وقت ممكن. يساهم في عودة المجتمع إلى سيره العادي في أسرع  

 
في المبيعات. أنا سعيد لتبني البرلمان  اً كبير اً هبوط نا تشهد بالفعلشركاتالكثير من  كثيرون التسريح من العمل.يواجه ال

لألزمة، ونحن على استعداد  البلدية في حالة تأهب مجتمعاً حزمة األزمات وتغييرات في قوانين التسريح من العمل.
يمكنني أن أثني بما يكفي على جميع من يقوم بدور بارز هذه األيام. إنه ألمر مذهل أن نشاهد للتعامل مع ما هو قادم. ال 

فرق  –إرادة الذين يقومون بدور بارز ومدى اإلبداع الذي يظهر في مختلف المجاالت. ونشاهد أيضاً تضامناً قوياً 
رج. المتطوعين والمنظمات والشركات والجيران يساعدون بعضهم البعض في وقت ح   

 
 يجب أن نهتم بالمسنين وخاصة الفئات المعرضة لإلصابة 

العالمي هم غالباً األصغر سناً واألكثر حركة وصحة من السكان. إال  يصابون بالمرض في الفترة األولى من الوباء الذين
انتشار المرض.هؤالء ليسوا حاملين للعدوى. ولذل نرى قليل جداً منهم مرضى مرض جدي في هذه المرحلة من أن   

 
يجب في الفترة القادمة يجب أن نحمي الفئة األكثر عرضة للعدوى، أي المسنين وأولئك المصابون بأمراض جدية أساسية. 

التطورات في  م ضد العدوى. نعلم من خاللأن نحمي دور الرعاية، ودور المسنين والمستشفيات والمسنين في منازله
ة لإلصابة بمرض جدي وللوفاة.البلدان األخرى أن هؤالء أكثر عرض  

 
 العودة إلى الوضع العادي في أقرب وقت ممكن 

أنا سعيد جداً بكل المساهمات والحماس الذي صدر من كثيرين منكم. في األيام واألسابيع القادمة ينبغي أن نهتم ببعضنا 
اهتموا بعائالتنا المقربين وبأصدقائنا وزمالئنا. –البعض   

 
الكبرى الجارية. قد يخرج هذا في الوقت المناسب، ولكننا مجتمعين  المهمة الجماعية تحدة فيالقرية الخضراء تقف م

 سنتمكن من تجاوز األزمة التي تتعلق بنا جميعاً.
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