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Sevgili Köln’lüler,
şu anki duruma gösterdiğiniz anlayış ve bu itibar ile kısıtlama kurallarına uyarak gelecekte de iyi bir tıbbi bakım
almamıza olanak sağlayan, çok önemli katkılarda bulunan sizlere kalpten teşekkürlerimi sunarım.
Biz hepimiz temas yasaklarının getirdiği yoğun kısıtlamalara uymak zorundayız. Kimilerinde bu evde veya
hastanede karantinaya kadar bile varmakta. Bunun nelerden vazgeçmek anlamına geldiğinin farkındayım, ve ne
yazık ki şu anda kimse bu durumun daha ne kadar devam edeceğini söyleyemiyor. Bu kriz sürecinde hergün yeni
şeyler öğreniyoruz.
Bugün yine Size benim için çok önemli bir konu hakkında sesleniyorum:
Bahsetmek istediğim, Korona hastalığından en kötü etkilenenlerin korunmasına ilişkin, istemesi en zor ama bir o
kadar da acil bir rica. Bahsettiğim, örneğin torunlar gibi genç insanların yaşlılarla, özellikle de 65 üstü yaşlardaki
ve eskiden gelen hastalıklara sahip insanlarla doğrudan teması kesmeleri gerektiği. Belirttiğim guruptaki insanlar
için hastalığın bulaşması çok büyük bir risk oluşturmakta ve çok açık söylemek zorundayım ki, ölmek ya da
hayatta kalmak kadar ciddi bir durum oluşturabilmektedir. Her ne kadar güzel olurlarsa olsunlar bu tür
temaslardan kesinlikle kaçınmalıyız.
Bu durum bizim normal anlayışımıza göre çok kalpsizce gelebilir ancak içinde bulunduğumuz şu günlerde
sevgimizin bir işaretidir aynı zamanda. Ve artık kimse kimseyle fiziki olarak buluşamayacak olsak da: Kimse
kendini yanlız hissetmemeli, zira kişisel ziyaret ve buluşma olmaksızın da irtibat halinde olmanın birçok yolları
var: Telefon ile konuşma, videolu telefon ile haberleşme, E-Mail yazma, resim yollama, sesli haber bırakma veya
mektup yazma gibi. Torunlar bu konularda en bilgili olanlar şüphesiz. Sevginizi yakınlarınıza bu yollardan iletiniz.
Virüs görünmezdir, onu koklayamaz ve tadının farkına varamazsınız; bu durum onu daha da gizemli yapmakta. Bu
nedenle ne yazık ki herkes, kendini ne kadar iyi hissetse de hastalığı bulaştırabilir. Her bir temas belki de
belirleyici bir temas olabilir.
Sevgili yaşlılar, lütfen içinde bulunduğumuz şu günlerde aile toplantılarından, çocuklarınız ya da torunlarınız ile
buluşmaktan, ama özellikle de tehlikeli bir durumda olanlarla görüşmekten kaçınınız.
Sevgili çocuklar, gençler, sevgili yetişkinler, herkes bu virüsü haberinde bile olmadan ve hiçbir bir belirti
hissetmeden içinde taşıyabilir. Kendinizi ne kadar iyi hissederseniz edin: Hastalığın bulaşmasının çok kötü
sonuçlarının olabileceği anne-babanızı, büyük anne ve büyük babanızı, eskiden gelen hastalıkları olan
arkadaşlarınızı ve komşularınızı koruyunuz.
Size kalpten rica ediyorum, lütfen riskli gurupta olan insanlarla irtibat halinde olmayınız veya irtibatınızı
olabilecek en az seviyeye indirgeyiniz. Bunu en çok yara alacakları düşünerek yapınız. En sevdikleriniz için
yapınız.
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