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אנטוורפן קטי בארקסמחוז תרגום מכתב של מושלת   

 

לכולכם, ובמיוחד לאילו אשר יש להם ילדים קטנים וילדים בגיל ההתבגרות, אנא הסבירו להם היטב שהמצב 
 באמת רציני מאוד ויהיה עוד יותר גרוע.

קדימה אותה כדי למשוך   שיאלמנוע את האותה בשביל  להאטלמנוע את ההתפשטות הדבר החיוני הוא 
 ולהחלישה.

 

 19, יש בהולנד חולה קוביד בצדק בעיתונים שונים כפי שנכתב. 19גם אנשים צעירים עלולים להידבק ב קוביד 
יון. מ, אשר נמצא במצב אנוש במחלקת 16בגיל   

 ממשי. זמני המשחקים תמו. הלחץ על מערכת הבריאות שלנו 65באיטליה חצי מהחולים נמצאים מתחת לגיל 
תחלה.וזה רק הה  

 

נם עוד הרבה צעירים שמהדוחות היומיים של המשטרה מתברר שעדיין לא כל בתי הקפה סגורים, ושי
 שמשחקים יחד ברחובות או בכיכרות.

 

באופן מיידי. הפסיקו זאת בבקשה   
הישמעו להנחיות בקפדנות: בתי קפה ומסעדות חייבים להישאר סגורים, שמרו על מרחק, עזבו את הבית 

אל ו חבר אחד או חברה אחת, אל תתאגדו, למקומות חיוניים ואך ורק עם המשפחה או עם שלכם אך ורק
 תתקהלו.

מספר המתים. בתי החולים מתארגנים כמה גם  ולצערנוה מאוד. תהנדבקים על תלמרץ היה יום רע, כמו 24
אם אנו בזאת  ביותר. אין הם יוכלו להמשיך לעשות מסורשיותר טוב כך שיוכלו  להמשיך לתת את הטיפול ה

.חיוניותעל ההנחיות ה נשמור לא כולנו ללא ההבדל  

 

עבודה להמאמצים שאנו מבקשים מהציבור ואותם אנו חייבים לספק הם גדולים. אבל הם אפסיים בהשוואה 
שהרופאים, אחים ואחיות בבתי החולים ובבתים הפרטיים יצטרכו לבצע. .הקשה בשבועות הבאים  

עם הרבה אחדות ואחריות, עם כמה שפחות מתים. את המשבר הנוכחי לעבור ,העיקרית היא משימתנו  
 

מצעי בדו את אנא כא ,ני יכולה לחזור על זה מספיק פעמיםים ואלב, הישארו בריאי-אומץובנוסף: שימרו על 
ועל גם ובעיקר לשמור על עצמכם  לאאהבריאות על אחרים ועל מערכת הזהירות. לא רק בשביל להגן 

. אהובכם  
צת.רחת ההוראה וזאת גם המשימה בצורה נאשימרו היטב על עצמכם וכך גם תשמרו על אחרים ז  

 

!!!לחגוג ולהתחבק יחד נשאיר למועד מאוחר יותר   


