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ﺷﮭر وﻟﻔﺳﺑورگ
اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑرﮔزاری ﻣراﺳم در ﺷﮭر وﻟﻔﺳﺑورگ
ﺑرﮔزاری ھﻣﺎﯾش ھﺎ ﻋﻠﯾرﻏم ﮐروﻧﺎ؟ ﺷﮭر ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺑرﮔزاری ﮔردھﻣﺎﯾﯽ و ھﻣﺎﯾش را ﺑرای ﺑرﮔزار ﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد.
ﭘس از آﻧﮑﮫ دﻓﺗر ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن اﯾﺎﻟﺗﯽ ﻧﯾد زاﮐﺳن در  9ﻣﺎرس ﺗداﺑﯾر ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺣوادث را ﮐﺎھش اﻧﺗﺷﺎر
وﯾروس ﮐروﻧﺎ در ﺗﺟﻣﻌﺎت را ﻣﻧﺗﺷر ﮐرد  ،ﺷﮭر وﻟﻔﺳﺑورگ ﻧﯾزازﭘرھﯾز ﮐردن در ﺑرﮔزاری روﯾدادھﺎی
ﺑزرگ ﺑﺎ ﺑﯾش از  1000ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﺗﺎ اطﻼع ﺛﺎﻧوی ﺧﺑر داد .ﺑرای ﺳﺎﯾر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﺗﻌداد ﺷرﮐت
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﮐﻣﺗر  ،ﺳؤاﻻت زﯾر ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن دھﻧدﮔﺎن ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﺗﺎ اﺟرای ﮔردھﻣﺎﯾﯽ را ﺑﮫ طور ﺟدی
ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﻧد  ،ﺑﮫ ﺧﺻوص اﮔر ﮐﮫ ﺗﻌداد اﻓراد ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﻣورد اﻧﺗظﺎردر ﺣدود  200ﻧﻔر ﺑﺎﺷﻧد.
آﯾﺎﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻠﯽ ھﺳﺗﻧد؟
آﯾﺎ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن از ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﺧطر ﮐروﻧﺎ ﻣﯽ آﯾﻧد ؟
آﯾﺎ اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود اﻓرادی ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﮫ در آن رﯾﺳﮏ ﺧطرﮐروﻧﺎ ھﺳت ) اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ
رود در آﻧﺟﺎ روﻧد ﺑﯾﻣﺎری ﺷدت ﭘﯾدا ﮐﻧد( ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷﻧد؟
آﯾﺎ اﯾن ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾد در اﺗﺎﻗﮭﺎی ﺑﺳﺗﮫ وﯾﺎ در ﻣﮑﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ھﺎی ﺗﮭوﯾﮫ ﻣﺣدود اﻧﺟﺎم ﺷود؟
آﯾﺎ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن از ﻧزدﯾﮏ و ﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل در ﮐﻧﺳرت ھﺎی ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑﮫ ﺻورت
اﯾﺳﺗﺎده( در ﮐﻧﺎر ھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد؟
آﯾﺎ ﯾﮏ ﻧزدﯾﮑﯽ ﺧﺎص ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕروﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﺷده  -ﺣﺗﯽ در ﯾﮏ ھﻣﺎﯾش در ﻓﺿﺎی ﺑﺎز )ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل در
روﯾدادھﺎی ورزﺷﯽ ،ھﻧﮕﺎم ﮔل زدن ( ﻣورد اﻧﺗظﺎر اﺳت؟
اﮔر ﺣداﻗل ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳؤال ﺑﺎ ﺑﻠﮫ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷود  ،ﺗرﺟﯾﺣﺎ ﺑﺎﯾد از اﯾن ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ﺻرﻓﻧظر ﮐرد .اﮔر
ﺑرﮔزارﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺧواھﻧد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺿواﺑط ﻓوق ھﻣﺎﯾﺷﯽ را ﺑرﮔزار ﮐﻧﻧد  ،درﺧواﺳت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻗﺑل از
اﻧﺟﺎم اﯾن اﻣر،ﮔردھﻣﺎﯾﯽ را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻓرم ﻣوﺟود در وب ﺳﺎﯾت  coronavirus/de.wolfsburgﺛﺑت
ﮐﻧﻧد.
"ﺣﺗﯽ اﮔر ﺗﺎﮐﻧون ﻣورد ﻣظﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ در ﺷﮭر وﻟﻔﺳﺑورگ ﺗﺄﯾﯾد ﻧﺷده ﺑﺎﺷد  ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد و ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﻣوارد
اﯾﻣﻧﯽ را ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﯾم .از اﯾن رو ﺑﺎﯾد ازﺣﺿور ﺟﻣﻌﯾتھﺎی ﺑزرگ در ﮐﻧﺎر ھم ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن
ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرد .و ﻗطﻌﺎ ً اﻣﯾدوارﯾم ﺑﺎ رﻋﺎﯾت اﺻول ﺑﮭداﺷﺗﯽ و اﯾﻣﻧﯽ ﺑﮫ ھﻣراه ھﻣﮫ ﺑرﮔزار ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﺷرﮐت
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﮫ زودی ھﻣﺎﯾش ھﺎ و ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ھﺎرا ﺑدون ﻣﺣدودﯾت اﺟرا ﮐﻧﯾم ».اظﮭﺎرات ﺧﺎﻧم ﻣوﻧﯾﮑﺎ
ﻣوﻟر  ،ﻣﺷﺎور ﺷورای ﺷﮭر  ،اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ  ،ﺑﮭداﺷت  ،درﻣﺎﻧﮕﺎه و ورزش«
ﺧط ﺗﻠﻔن ﺧدﻣﺎت  053161/282828در وﻟﻔﺳﺑورگ  ،از دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ از  10ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  6ﺑﻌد از ظﮭر
ﺑﮫ ﺳؤاﻻت ﻣرﺑوط ﺑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھد.
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