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45وناق ناتسر,+ و *ارگ نیدلاو   

و دنYسWن هسردم هUV5 Sفر هS زاجم رگQد نازومآ شOاد :دهد * رارق KLثأت تحت ار ام همه انورک سورAو زا @?ان ت=عضو هک اجنآ زا  
و اه لاور ارAز تسا اه ەداوناخ یارب گرزب شلاچ کQ نیا  .دوش * عطق دوخ لومعم شور هS ەرمزور را_ ، KL5ن نیدلاو زا یرا=س[ یارب  

تسWن سKVسد رد رگQد ەرمزور انشآ یاهراتخاس .  

تشاد دهاوخ همادا تدم هچ 4rانثYسا ت=عضو نیا و دش دهاوخ ماجنا تامادقا مادک ەدنیآ یاه هتفه و اهزور رد هک م=ناد lن ام .  
نارگن و از سKVسا یاهتیعقوم هS ناوج ره ، کدوک ره :مQا ەداد رارق امش یارب ار ید=فم تاvن ،هسردم uVخانشOاور رظن زا ام نیاربانب  

�تسخ دننام lسج مئالع اهنآ زا 5{رب  .دهد * ناش4V Oوافتم ش|}او ەدننک
�

دننک * ساسحا ار اهتشا شها_ اQ مvش درد و درد+ ،  .  
زا یداAز را=س[ دادعت اما  .دنراد لvشم ند=باوخ رد رگQد 5{رب  .دنYسه ریذ� ک�Aحت و �uصع اQ 45ارگن نودS ، برطضم اهنآ زا 5{رب  

دنشاS رادروخرب l_ سKVسا زا و دنوش را�زاس دQدج طQا@+ اS �4وخ هS دنناوت * هک دنراد دوجو KL5ن ناناوجون و نا_دوک . 

لامعا و تامل� رد ار ت=لوئسم ساسحا و شمارآ ، سفن هS دامتعا  .د=هد ماجنا ناتدنزرف و دوخ یارب ار یداAز یاهرا_ د=ناوت * امش  
د=هد ناشO دوخ :  

Sلداعتم یاهتیلاعف ا (QگداKLنامز و هناسر ، ی Sیزا) ، 4اذغ یاه ەدعوr باوخ نامز و مظنم ، Sدوخ کدوک ه Qم�حم هنازور راتخاس ك  
Sنچمه .د=هدUL5 زا ناناوج Qاث راتخاس کSزور  .دنوش * دنم ەرهب ت Qر همانرب مه رانک رد ار هتفه اAد=نک یز (Sلاثم ناونع ه Sا  

نیدلاو ، امش هS طQا@+ نیا رد KL5ن هتفاQ راتخاس ەرمزور لاور کQ  .(د=نک * {ارط مه اS هک م�Aقت اQ @��امن همانرب کQ زا ەدافتسا  ، 
دروآ * ەارمه هS امش یارب ار داAز ثحS زا یKLگ ولج و دهد * ت=نما .   

تSاث ار یKLگداQ یاهتصرف نیا د=نک �س  .دوش * لاسرا اهنآ هS موادم روط هS اQ تسا ەدرک تفاAرد �5=لاvت ام سرادم زا امش دنزرف  
دشخS * ار تا£ث نیا هک ،دوش * ظفح ەرمزور تاقوا زا @�خS ،ناناوجون و نا_دوک یارب هنوگنیا .د=هدS رارق هنازور یاه همانرب رد .  

سامت هطو¦�م ناملعم اS موزل تروص رد و د=شاS روبص ، تسWن را_ مجح اS هلSاقم هS رداق اQ تسا تحاران دح زا شWب امش دنزرف ر¤ا  
SگKLAاهنآ هک ،د Sل=م لام_ ا Sدنهد=م خسا� ¨اؤس ره ه. Sه Qهتشاد دا Sنیا ،د=شا Qدج ت=عضو کQد QگداKLو تسا امش دنزرف یارب ی  

دنک را_ KVهب و لقتسم دKLگS داQ جــــAردت هS ات دشکS لوط 4Vدم تسا نکمم . 

امش هS از سKVسا طQا@+ رد uVح هچنآ دروم رد دوخ دنزرف اS  .دنک راتفر طا=تحا اS هنوگچ هک دKLگS داQ امش زا دناوت * امش دنزرف  
یاه شزرو دننام) ەداوناخ یاضعا زا کQ ره یارب هک ار هچنآ د=ناوت * امش ، ەداوناخ کQ ناونع هS  .د=نک ت£حص تسا ەدرک کم_  
کQ یور لاثم روط هS و ەدرک یروآ عمج ار دشا£یم د=فم (ەKLغ و نفلت اS ندرک ت£حص ، �V=سوم ، ه¦�گ شزاون ، ندناوخ ، یدرف  

* KL5ن امش ، نیدلاو ناونع هUL5. SشاS هتشاد دوخ راتفر رد KVهب باختنا کQ د=ناوت * امش هنوگنیا ،د=س®�نب گرزب یذغا_ هحفص  
اهنآ ، ەدش ه=صوت تامادقا تQاعر اS هک دAزاس نشور ار رما نیا ناناوجون و نا_دوک یارب  .د=شاS سامت رد دوخ توق طاقن اS د=ناوت  

ار اهدروخرب ،درک دهاوخ رت ناسآ ار UL5ناوق زا یوKLپ ثعاS ناناوجون و نا_دوک و امش °ا¯آ نیا.تشاد دنهاوخ هعماج رد lهم مهس  
Sنچمه و ²_ روط هUL5 ب ردUL5 ط زا طقف و د=نک دودحم را=س[ ناناوجون و نا_دوک�Aنفلت ق Qما ´امتجا یاه هناسر زا ەدافتسا اvنا  
هS ار تامادقا همه ت=مها  .د=شاS و¶لا کQ مه اجنیا رد  .د=نک تQاعر ار تشادهب UL5ناوق µامتح  .د=نک * مهارف ار طا£ترا یرارقرب  
رد طقف را£خا ن�Aخآ ەرا¦رد  .دننک کرد ار تاعوضوم دنناوتب اهنآ ات د=نک ت£حص دوخ دنزرف اS  .د=هد حیضوت نس اS بسانتم @?ور  

تQاس بو رد  لاثم ناونع هS ، د=نک بسک تاعالطا �Kتعم یاه تQاس  Robert-Koch-Instituts (www.rki.de Qا  https: 
//www.hessen.de/).  S4اقافتا ره دروم رد دوخ دنزرف اV گولج یارب ،دهد خر تسا نکمم هکKLد=نکن ت£حص اهنآ بارطضا زا ی . 

د=نک تظفاحم تنKVنیا و نو�AÏAلت زا یروKLÎ5غ و ەدننک بارطضا رAواصت ربارب رد دوخ نا_دوک زا .  
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KVفد رد هسردم ?انشOاور ەرواشم تامدخ زا µافطل  .دشاS هتشاد ەارمه هS هناخ رد امش یارب ار u5یگنس راS دناوت * ²عف طQا@+  
رد uVلود هسردم  Fritzlar د=نک ەدافتسا .   

زا یرا_ یاهزور رد هسردم رواشم زا u5فلت ەرواشم یارب UL5ناوتیم امش  

12:00 تعاس ات 9:00 تعاس    

05622-790456 

د=نامS ملاس ، همه زا KVمهم  .منک * وزرآ راvتشØ و تردق طQا@+ نیا رد امش یارب .   

Sحا اKVما   

 

 

Stephan Uhde 

دشرا ریدم  

 


