
 
 

 

 
 

 

  السيدات والسادة سكان مدينة هاناو االكارم،
  

منكم اخذ االمر بجدية الن الموضوع لقد وصلت تاثيرات وباء كورونا العالمي مدينة هاناو. ال داعي للذعر ولكن نرجو 
  يتطور باستمرار في الوقت الحالي.

  

هدفنا االساسي هو حمايتكم و نعمل حاليا مع فريق طوارئ مدينة هاناو على تطوير استراتيجيتنا في مكافحة هذا الوباء. 
  نحن بحاجة لمساعدتكم و نقف بنفس الوقت الى جانبكم.

  

ظرا لعدم وجود الوسيلة حاليا لمكافحة هذا الفيروس، يهمنا في الوقت الحالي ابطاء تفشي اهم اجراء يمكن اتخاذه مقدما و ن
هذا الوباء، و ندعوكم لذلك الى تجنب االتصاالت او اللقاءات االجتماعية. هذه هي الوسيلة الحالية الوحيدة التي يمكننا بها 

% من السكان، ولكن هناك خطر 80ا في حوالي منع انتشار هذا الفيروس. ستكون ايضا اعراض المرض منخفضة نسبي
كبير على كبار السن و السكان الذين يعانون من امراض سابقة و واجبنا جميعا حماية هذه الفئة من السكان. لهذا السبب 

يا ابريل على االقل، و بذلك تكون الحياة العامة حال 19قمنا باغالق المدارس و رياض االطفال و المرافق العامة لغاية 
و تجنب االتصال بالشخاص الذين ال يعيشون معكم في نفس  -ان امكن-مقيدة للغاية. طلبي العاجل هو مالزمة المنزل 

  المنزل، ويرجى ايضا توضيح هذا السلوك االحترازي لالطفال.

  

نحن بلدية مدينة هاناو نريد ان نبذل معكم قصارى جهدنا للمساعدة في التغلب على هذه االزمة. من المهم عدم التعامل مع 
هذه االزمة باستخفاف، و كما هو معروف عن مجتمع مدينة هاناو سنواجه هذه االزمة باتقان، بدون ذعر، و واقفين معا 

  بكل تاكيد.

  

تشكيل فريق طوارئ خاص يعمل فيه موظفون من ادارات مختلفة من جميع مناطق مدينة هاناو لقد قمنا فعليا بداية مارس ب
و بالتننسيق و التشاور مع ادارة المقاطعة و الحكومة الفدرالية للتفكير و التوجيه و اجراء الالزم. و ال يقتصر االمر علينا 

في ذلك. نحن نبذل ايضا قصارى جهدنا لتنظيم بل نطلب من حظراتكم ايضا  كمواطنين و اصحاب االعمال المساعدة 
  جهات اتصال مركزية تساعد في االجابة على جميع اسئلتكم.

  



 
مدينة هاناو تقف معا و خاصة في هذه االزمة الغيرعادية. باالضافة الى ذلك يجب التحقق دائما من ما يتم تداوله في 

لعمليات الشراء الهائلة التي تتم حاليا حيث سيتم تامين  مواقع االنترنت و وسائل التواصل االجتماعي، مثال ال داعي
  االمدادات الغذائية اللزمة دائما.

  

  

  

  

  مع التحية،

  العمدة االعلى لمدينة هاناو

  كالوس كامينسكي

 


