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Herkesin dikkatine, özellikle de küçük çocukları ve ergenleri olan ebeveynlerin dikkatine: lütfen 
çocuklarınıza durumun gerçekten çok ciddi olduğunu ve daha da kötüleşebileceğini iyice vurgulayın. 
Virüs salgınının daha fazla yayılmasını önlemek/yavaşlatmak, salgının en yüksek seviyeye ulaşmasını 
geciktirmek ve zayıflatmak için son derece önemlidir.  

Kovid 19, gençlere de bulaşabilir. Birçok gazetenin haklı olarak yazdığı gibi: Hollanda'da Kovid-19 
hastası 16 yaşında bir genç yoğun bakımda kritik durumda. İtalya'da hastaların yarısı 65 yaşın altında.  
Oyun zamanı gerçekten bitti. Bu, daha bir başlangıçtır, buna rağmen sağlık sistemimiz üzerinde yoğun 
bir baskı vardır. 

Polisin günlük raporları hâlâ tüm kafelerin kapalı olmadığını, birçok gencin sokaklarda ve 
meydanlarda gruplar halinde oynamaya devam ettiğini gösteriyor. 

Lütfen bunları yapmayı hemen durdurun. Tüm önlemleri tutarlı bir şekilde takip edin: kafeler, 
restoranlar… kapatmak zorundadır, sosyal mesafenizi koruyun, evinizi sadece önemli işler için terk 
edin ve yanınızda sadece aileniz veya tek bir arkadaşınız bulunsun, bir araya gelmeyin, okula toplu 
gitmeyin. 

24 Mart kötü bir gündü: Enfeksiyon sayısı keskin bir şekilde arttı. Ne yazık ki ölüm sayısı da arttı. 
Hastaneler, birçok hasta insan için en iyi bakımı sağlamaya devam edecek şekilde organize oldular. 
Ancak hepimiz ayrım yapmadan gerekli önlemlere uymazsak onlar da bakım hizmetlerini sağlıklı 
şekilde sunamazlar. 

Toplumdan talep ettiğimiz ve hep birlikte yapmamız gereken beklentiler büyük. Şimdi ve önümüzdeki 
haftalarda çok zor koşullarda görev yapmaları gereken doktorları, (evde bakım) hemşirelerini ve 
hastanelerimizi zor durumda bırakmayın. Bu krizi dayanışma içinde ve büyük bir sorumlulukla, 
olabildiğince az ölümle atlatmak hepimizin görevidir. 

Ayrıca: inancınızı kaybetmeyin, sağlığınızı koruyun ve – Ne kadar tekrar etsem yine de azdır – alınan 
tedbirlere uyun. Alınan tedbirlere uymanız, sadece başkalarını ve sağlık sistemini korumak için değil, 
aynı zamanda ve özellikle kendinizi ve sevdiklerinizi korumanız için de gereklidir. Burada en önemli 
görev ve mesaj hem kendinize hem de birbirinize iyi bakmanızdır.  

Parti yapmayı ve tekrar birbirinize sarılmayı daha ileriye erteleyin! 

 

 


