Lời kêu gọi bằng nhiều ngôn ngữ cần phổ biến và tuân thủ về đại dịch do vi
khuẩn Corona gây ra

Kính thưa toàn thể công dân tại Ludwigshafen
Tất cả mọi người cần có thái độ nghiêm chỉnh đối với đại dịch Corona. Cần tuân
hành những biện pháp đưa ra từ chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương.
Phải làm hết sức có thể để giảm thiểu sự lây lan của bệnh dịch. Để được thế tất
cả mọi người đều phải thực thi những qui định sau đây:
Bám trụ tại nhà.
Giảm thiểu tiếp xúc với người ngoài, trừ những trường hợp thực sự cần thiết.
Giữ khoảng cách an toàn với người khác, kể cả khi đi mua sắm nhu yếu phẩm.
Tuân giữ nguyên tắc vệ sinh.
Rất tiếc còn có những người chưa nhận ra đây là vấn đề lây nhiễm bệnh có thể
dẫn tới tử vong. Các phương tiện truyền thông như truyền hình, truyền thanh,
Facebook v.v…đều hàng ngày đưa tin mới nhất về con số của bệnh dịch đang
gây nhiễm trầm trọng. Nhiều người đã tử vong vì bệnh dịch này. Chúng ta
không được chỉ nghĩ tới cá nhân mình, mà còn phải lưu ý tới những người đau
yếu, kiệt lực hay kém sức khỏe. Đây là vấn đề liên hệ tới mỗi người trong chúng
ta. Vì thế yêu cầu mọi người hãy góp tay chống lại sự lan tràn mau và rộng của
con vi khuẩn. Xin lưu ý rằng mỗi người trong chúng ta có thể mang họa cho
cộng đồng, nếu không tuân thủ nguyên tắc giữ khoảng cách an toàn.

Dưới đây là đoạn trích dẫn lệnh ban ra của thành phố Ludwigshafen:
A

Cấm tụ họp nơi các hội đoàn, câu lạc bộ, những tụ điểm thể thao, vui chơi
giải trí, cấm tham gia những dịch vụ của trường Volkshochschule, trường
dậy nhạc, những cơ sở công cộng hay tư nhân khác bên ngoài học đường
(kể cả lớp dậy lái xe và những nơi tổ chức các cuộc thi) cũng như cấm xe
chở khách du lịch.

B

Cấm tụ họp nơi các thánh đường Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo
và những cộng đoàn tôn giáo khác

Xin quí vị cũng lưu ý tới thông tin đăng tải trên mạng
www.ludwigshafen.de
https://www.ludwigshafen.de/fileadmin/Websites/Stadt_Ludwigshafen/Buergern
ah/Bu
ergerservice/Aktuell/Corona/Allgemeinverfuegung_der_Stadt_Ludwigshafen_a
m_Rh
ein_zu_weiteren_kontaktreduzierenden_Massnahmen_aufgrund_des_Aufkomm
ens_
von_SARS.pdf,
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationenzumcoronavirus (Informationen in verschiedenen Sprachen)

