Birojbûyî: Rêziknameya Parastina Koronayê
Li derbara çalakiyên parastinê de kîjan daneyên sereke girîng in?
Encumena Pisporan a hikûmeta Almanyayê hişyariyeke bilez da ku binesaziya pir girîng a
welêt ji ber nehatina hejmareke mezin a karmendan (ji ber pêketinan û kerentîneyê) di
xetereyê de ye. Loma, ev jî wekî armanceke rêziknameyê bi zelalî tê diyarkirin. Ji bilî
guherînên di rêziknameyên kerentîneyê de, berî her tiştî pêdivî ye ku hejmara giştî ya
pêketinan were sînordarkirin, ji ber vê yekê hejmara giştî ya pêketinan, ji bilî hejmara
nexweşxaneyan, dê careke din bibe nîşaneke bingehîn a pêdiviya bo çalakiyên parastinê. Di
encamê de, verastkirina xwebixwe ya çalakiyên parastinê di bersivê de ji bo guhertinên di
hejmara razandinên li nexweşxaneyan de êdî ne pêdivî ye.

Çi qedexeyên têkiliyê dê werin danîn?
Qedexeyên têkiliyê hem ji bo mirovên derzîlênedayî û hem jî yên derzîlêdayî derbas dibin.
Kesên ku ne bi tevahî parastinî ne û ne jî pagbûyî dikarin tenê bi endamên malbata xwe û
herî zêde bi du kesên ji malbateke din re di dema civînên taybet ên li cihên giştî û taybet de
bicivin. Ev zarokên di bin 14 salî de nagire nava xwe. Di danasîna malbatê de, hevjîn,
dayîkbavên bi hev re dijîn, dayîkbavên nezewicî wek malekê tên hesibandin, hetanî eger bi
hev re nejîn jî.
Kombûnên taybet ên ku tenê kesên derzîlêdayî yan pagbûyî tê de beşdar dibin jî dibe ku
bi tevahî heta 10 kesan pêk were, bêyî binêrin ku ev 10 kes ji çend malbatan werin. Dîsan, ev
zarokên di bin 14 saliyê de nagire nava xwe.

Gelo lêdana devpêçê dîsan jî neçarî ye?
Erê. Gelo hîn jî neçarî ye ku devpêça bijîjkî di van deverên jêrîn de lêdin:





di torên veguhestina giştî ya xwecihî û dûr de,
li cihên hundir ên ku qerebalixa giştî lê heye, wek mînak di firoşgehan de,
li derve di rêzan de, cihên rêz rawestanê û rasterast li rawestgehên firotanê, rêzên dirêv
an karûbarên wekî wan de,
li derve, eger desthilata têkildar fermaneke giştî vê yekê ji bo deverên taybetî
destnîşankirî bi eşkere ragihîne.

Di bûyer û kombûnên li derve de, berpirsiyariya lêdana bi kêmanî devpêçeke bijîjkî bi
rêziknameya gihîştina têkildar an pêdiviyên jêrîn ve girêdayî ye:
1. Eger hemî kes dikarin werin bûyer an kombûnê bêyî ku guh bidin ew hatine testkirin an
derzîlêdan, bi kêmî divê devpêçeke bijîjkî lêdin.
2. Eger tenê kesên hatine testkirin an derzîlêdan dikarin werin bûyer an kombûnê, divê bi
kêmî devpêçeke bijîşkî lêdin tenê eger navbera wan ji 1,5 metreyan kêmtir be.
3. Eger tenê kesên derzîlêdayî werin wan, ne neçarî ye ku devpêçê lêdin. Lê, eger ku dûrbûna
herî kêm 1,5 metreyan ji kesên din tunebe, tê pêşniyar kirin ku devpêçekê lêdin.

Kesên ku ji bûyer an civînê berpirsiyar in, divê kesên beşdar li ser rêziknameyên derbasdar
agahdar bikin û ji wan re şîret bikin ku di rewşa binpêkirinan de tevbigerin.
Wekî din, lêdana devpêçê li her deverê bi rijdî tê pêşniyarkirin, hetanî li derve jî, ku dûrbûna
herî kêm 1,5 metreyan ji kesên din nikare hebe.

Ji bo pêdiviya devpêçê awarte çi ne?
Di rewşên jêrîn de ji lêdana devpêçê bi taybetî dikare were rakirin, wek mînak:










di odeyên taybet de ku tenê civînên taybet hene,
li xwaringeh û cihên din ên xwarinê li cihên rûniştinê yan rawestanê yên sabit,
di rewşên ku rayedarên ewlehiyê, dezgeha agirkujiyê û hwd li ser kar in,
dema ku bi kesê kerr an guhê wî giran e re diaxivin,
ji bo kesên ku ji ber sedemên bijîjkî nikarin maskek li xwe bikin (belgeya bijîjkî pêdivî
ye),
ji bo xwarin û vexwarinê,
ji bo endamên koroyê yên derzîlêdayî dema ku bi hev re stranan dibêjin an jî ji bo
stranbêj an lîstikvanên derzîlêdayî dema ku wekî beşek ji çalakiyên çandî performansê
dikin, tevî hîndariyên pêwîst, eger ew çalakiyên hunerî tenê bêyî lêdana devpêçê
gengaz bin,
û herwiha ji ber sedemên din, eger rakirina devpêçê tenê çend çirkeyan bigire dema ku
dûrbûna herî kêm 1,5 metre bimîne.

Hemû awarteyên ji bo pêdiviya devpêçê di Beşa 3(2) ya Rêziknameya Parastina Koronayê de
hatine rêzkirin. Belgeyê dikarin bibînin ser malpera www.mags.nrw/coronavirusrechtlicheregelungen-nrw.
Zarokên heta temenê dibistanê ji mercê lêdana devpêçê bêpar in. Bi qasî ku zarok ji ketina
dibistanê heya 13 saliya xwe nikarin devpêçeke bijîjkî lêdin ji ber neguncawbûna wê, divê
devpêçeke asayî wekî cîgir lêdin.

Rêzika 3G tê çi wateyê?
Kesên bi tevahî derzîlêdayî û pagbûyî ji bo sazî û karûbarên ku di bin rêzika 3G de ne, mafdar
in. Divê hemî kesên din testeke neyînî ya îsbatkirî hebin. Testên PCR ne kevntir ji 48
demjimêran û testên bilez ne kevntir ji 24 demjimêran têne pejirandin.

3G li kîjan deveran derbas dibe?
Rêzika 3G (gihîştina ji bo kesên derzîlêdayî, başbûyî yan nû testbûyî) ji bo tiştên wekî:






Merasimên binaxkirinê û zewaca sivîl;
Pêşniyar û bûyerên perwerdehiya dibistan, zanîngeh, pîşeyî an têkildarî kar,
perwerdehiya zaroktiya zû li navendên lênihêrînê, perwerdehiya siyasî û xwe-alîkarî, û
herwiha kursên tevlêbûnê;
rûniştina şevê ya ne-turîstî (kesên derzîlênedayî divê piştî gihîştinê û her carê piştî
bidawîbûnê delîleke neyînî ya testê pêşkêş bikin);
Karûbarên porhildanê (bi şertê ku kesê ku wî karûbarî dike û mişterî devpêçeke FFP-2
lêdin û ne tenê devpêçeke bijîşkî);















Pêşangeh û kongreyên bazirganî ji bo dabînkerên bazirganî û aliyên eleqedar, û
herwiha bûyerên ku tê de tenê endamên şîrket û dezgehan beşdar dibin û yên ku li gorî
daxwazên parastina tûşbûnnê ya qanûna kar tên kirin;
Civînên ku ji hêla Benda 8 GG ve hatine destnîşankirin (azadiya kombûnê birêkûpêk
dike) li cihê giştî li hundir;
kombûnên ku ji hêla Benda 8 GG ve hatine diyarkirin li derve bi zêdetirî 750 beşdaran
di heman demê de;
civînên komîteyên şaredariyê û civînên pêwîst ên qanûnî yên komîteyên saziyên
hiqûqa giştî û hiqûqa taybet, civak, komîn, partî an jî komeleyan, herwiha agahdarî û
nîqaşkirina bûyerên partiyên siyasî yên bê cewherê civakî;
bikaranîna pirtûkxaneyên zanîngehan (di nav de deyndana bê têkilî û vegerandina
medyayê) û salonên xwarinê yên zanîngehê ji aliyê xebatkarên zanîngehê ve;
deyndana bê têkilî û vegerandina medyayê li pirtûkxaneyan;
Pêşniyarên xebata civakî ya ciwanan û xebata ciwanan ji bo ciwanên bêpar ên civakî û
herwiha pêşniyarên li gorî Madeya 16 a Pirtûka Heştem a Qanûna Civakî (xizmeta
zarok û ciwanan);
Zarok û ciwan û herwiha rêwîtiyên kêfê yên malbatî yên ku ji hêla pêşkêşkerên giştî û
serbixwe yên karûbarên refahê yên zarok û ciwanan ve tên lidarxistin (kesên
derzîlênedayî divê piştî hatinê û dîsa piştî çar rojan delîleke neyînî ya testê nîşan bidin
an jî divê testeke xweser a bi çavdêriya hevbeş bikin);
navendên refahê yên zarok û ciwanan ên ku li gorî Madeya 45 û şûnda ji Pirtûka
Heştemîn a Qanûna Civakî (Refaha Zarok û Ciwanan), destûrnameyên xebatê pêdivî
dikin ku zarok û ciwan ji vê rêziknameyê bêpar in.

Di warê perwerdehiyê de, 3G ji bo karûbar û bûyerên li dibistanê, xwendina bilind,
perwerdehiya pîşeyî an bi kar ve girêdayî ye (tevî pêşangehên perwerdehiyê, pêşangehên kar
û bûyerên rênîşana kar), perwerdehiya zarokatiya zû di lênêrîna rojane de, perwerdehiya
siyasî û xwe-alîkarî, herwiha kursên tevlêbûnê û bikaranîna pirtûkxaneyên zanîngehan û
salonên xwarinê yên zanîngehê ji aliyê kesên ku wek karmend an xwendekar rasterast bi
zanîngehê yan saziyê ve girêdayî ne.
Dewletê ji bo beşa xwendina bilind Rêziknameya Zanîngehan bo Epîdemiya Koronayê ya
xwe derxistiye. Li gorî vê rêziknameyê, zanîngeh û kolej jî dikarin li gorî asta tûşbûnê,
hejmara beşdaran di çalakiyan de kêm bikin û awarte û betalkirinên bi vî rengî biguherînin ku
xwendekar ji ber vê nexweşiya pandemî zirarê nebînin.

Ji bo serdankerên nexweşxane, cihên malnişînbûnê/perestan û cihên mîna wan
çi derbas dibe?
Di mijara nexweşxane, malên ji bo kal û pîran û xaniyên perestaran û saziyên bi tevahî an jî
qismî yên nexweşxaneyê yên ji bo lênihêrîn û rûniştina mirovên kal û pîr, kesên kêmendam
an mirovên hewcedarên lênêrînê ne, rêziknameya federal a Beş 28b (2) IfSG derbas dibe: Li
vir, karsaz, karmend û serdanker divê kesên testdayî, ango xwediyê bawernameyeke testê bin
ku dane wan. Li gorî rêziknameya qanûnî, ev yek di heman demê de derzîlêdan an jî pagbûna
wan diyar dike. Serdankerên cihên ji bo rûniştina komkî ya penaxwazan, kesên ku neçar in ku
welatê xwe biterikînin, penaber û koçberên Alman ên etnîkî û navendên refaha civakî yên di
nexweşxaneyan de jî divê li gorî Beşa 8 (5) ya Rêziknameya Kerentîneya Testa Koronayê
(CoronaTestQuarantäneVO) encamên testa neyînî hebin.

Rêzika 2G tê çi wateyê?

Rêzika 2G tê vê wateyê ku sazî û karûbar dikarin tenê ji hêla kesên bi tevahî derzîlêdayî û
pagbûyî ve werin bikaranîn. Rêzika 2G bi gelemperî ji bo hemî karûbar û cihên werzişê
derbas dibe. Hemî kesên ku ne bi tevahî derzîlêdayî ne û ne jî pagbûyî û nikarin xwe bigihînin
van karûbar an dezgehan. Tenha awarte kesên ku xwediyên bawernameya bijîjkî ne ku ji ber
sedemên tenduristiyê nikarin li dijî Kovîd-19 derzî bibin û zarok û ciwanên heta dawiya 15
saliyê.

Qanûna 2G li ku derê derbas dibe? Kîjan dever tenê dikarin ji hêla kesên
derzîlêdayî ve werin serdankirin (derzîlêdayî yan pagbûyî, 2G)?
Rêzika 2G (bi tenê ji bo kesên derzîlêdayî yan pagbûyî re dibe) li deverên wiha derbas dibe:














Firoşgeh û sûk, ji bilî dikanên kelmel, bazarên vexwarinan, firoşgehên xwarinên
tenduristiyê, firoşgehên zarokan, dermanxane, firoşgehên pêdiviyên bijîjkî,
dermanfiroş, berçavksaz, pisporên lênihêrîna bihîstinê, benzînxane, cihên firotina
rojnameyê, pirtûkfiroş, kulîlkfiroş, firoşgehên pêdiviyên heywanan, firoşgehên
xwarinê, bazarên baxçeyan, û bazirganiya mezin;
Muzexane, pêşangeh, bîranîn û saziyên din ên çandî;
Konser, pêşandan, xwendin û bûyerên çandî yên din, wek di şano û sînemayê de;
Bazarên Sersalê, festîvalên gelerî û bûyerên şahî yên mîna;
Parkên heywanan û baxçeyên heywannasiyê;
parkên sergermiyê;
Lêstikên sergermiyê;
Pêkanîna komkî ya werzişê (di nav de perwerdehî û pêşbazî) li derve (werzişên pîşeyî
û amator);
Karûbarên perwerdehiyê yên ku bi eşkere ji hêla 3G ve nehatine gotin (li jor binêre);
Karûbarên girêdayî bedenê (ji bilî karûbarên bijîjkî an perestaran);
Karûbarên porhildanê ku kesê karûbarê dike an mişterî li şûna devpêçeke FFP-2 tenê
devpêçeke bijîjkî lêdide;
Mayînên tûrîstî yên şevekê li xaniyên razanê û rêwîtiyên otobusê.

Rêzika 2G NA derbas NABE:








Kesên ku bawernameya wan ya bijîjkî heye ku tê de diyar dike ew nikarin an nikarîne
di vê demê de yan heya demekê berî şeş hefteyan ji ber sedemên tenduristiyê werin
derzîkirin.Lê, ev kes divê delîlên neyînîbûna testê nîşan bidin;
Zarok û ciwanên heta û 15 salî di nav de. Di heman demê de ew ne pêdivî ne ku ji ber
testkirina dibistanê ya birêkûpêk li derveyî betlaneyan delîleke neyînî ya testê nîşan
bidin.
Heya dawiya 16ê Rêbendana 2022an, xwendekarên dibistanê yên 16 û 17 salî jî ji bo
ku bi tena serê xwe tev li çalakiyên werzişê, muzîkê an lîstikvaniyê bibin, bi heman
awayî wekî kesên derzîlêdayî tên dermankirin. Di heman demê de ne pêdivî ye ku ew
li derveyî betlaneyên dibistanê bawernameyeke testa neyînî nîşan bidin.
ji bo xwarina ajokarên pispor li deverên bêhnvedanê û rawestgehên mezinrêyan, eger
bawernameya neyînîbûna testê hebe.

Wateya 2G+ çi ye û kîjan kes ji pêdivibûna testa zêde tên derxistin?
Rêzika 2G+ tê vê wateyê ku tenê kesên bi tevahî derzîlêdayî yan pagbûyî dikarin û divê ew jî
delîleke encama testa neyînî bidin. Ev dikare di forma testa bilez (ji 24 demjimêran ne
kevntir) an testa PCR (ji 48 demjimêran ne kevntir) be.

Rêzika 2G+, di nav tiştên din de, ji bo:










hîndariya hevbeş ya werzişên hundirîn (salonên werzişê, jîmnazyom, hwd.) - awarte di
nav yên din de ji bo werzişên pispor derbas dibe;
bikaranîna hewzên hundir û cihên başbûnê (sona, serşokên germahiyê, salonên tenûrê,
hwd.);
kantînên şîrketî, kantînên dibistanan, kantînên zanîngehê û cihên berawirdî dema ku ji
hêla kesên ku rasterast girêdayî şîrketê yan saziyê ne wekî karmend, xwendekar,
şagirt, beşdarên kursê, hwd tên bikaranîn, eger ev bikaranîna tenê bi hilanîna xwarin û
vexwarinê re sînordar nebe;
hemî karûbarên din ên xwaringehê, eger bikaranîna wiha tenê bi berhevkirina xwarin û
vexwarinan re sînordar nebe;
stranbêjiya komkî ya endamên koroyê û herwiha çalakiyên din ên hunerî yên ku tenê
bêyî devpêç tên kirin (lêxistina amûrên bayê û yên wekî wan);
Bûyerên karnavalê û bûyerên adetî yên berawirdî (pîvan: Bi muzîkê re stran gotin /
xwe hejandin; reqs ne wekî xala sereke);
Şahiyên taybet ên bi reqsê, bêyî ku reqs bibe mijara sereke ya bûyerê (mînak, dawet);
Xizmetên zayendî.

Ji bo kesên ku derziya xurtkirinê lêdane yan pag bûne, pêdiviya testkirinê tuneye.
Pêdiviya testa zêde ya li deverên ku 2G+ lê derbas dibe, ji bo kesên derzîlêdayî derbas dibe
yên ku, ji bilî ewlebûna bingehîn a tevahî, xwediyên






3 caran in. Derziya xurtkirinê (xurtkirinê) ne ji bilî derzîlêdana bingehîn a tevahî
Kesên pagbûyî yên derzîlêdayî, ango kesên ku tûşbûna Kovîd-19 bi testa PCR ve
hatiye tespîtkirin û berî wê demê an piştî wê demê herî kêm carekê derzî lêdaye.
Kesên ku du caran hatine derzîkirin, bi derziya duyemîn re ji 14 rojan zêdetir, lê
kêmtir ji 90 rojan berê (ji bo derziyên Johnson&Johnson ên ku hîn derziya sêyemîn
lênedane jî derbas dibe); an
Di sê mehên borî de ji tûşbûnekl pag bûne (testa PCR ji 27 rojan zêdetir e lê ne ji 90
rojan kevintir). Ev bêparbûn ji bo hemî warên bikaranîna 2G+ derbas dibe, wek
mînak, werzişên hundir.

Rênîşaneke giştalî li ser mijara 2G+ ji hêla Wezareta Tenduristiyê ya Nordrhein-Westfalen
ve hatiye amadekirin: 2Gplus li ku derê derbas dibe?Pêdiviyên ji bo 2Gplus çi ne? Delîlên
testa neyînî kingê pêdivî ye ku were amadekirin - û kingê nayê amadekirin? Bersiva van
pirsan û yên din di destanê de ye, ku dikare were daxistinli vir.

Dema ku karûbarên 3G û 2G+ bi kar tînin testaa li ser malperê gengaz e?
Li cihên ku testek ji bo gihîştinê pêdivî ye (ango, 3G û 2G+), li şûna ku bawernameyeke testê
ji navendeke testê ya fermî were pêşkêşkirin, di heman demê de dema ku têkevin li cîhê xwetestkirineke çavdêrîkirî wekî li navendeke fîtnesê jî dikare were kirin ku di bin çavdêriya
xebatkarên pêşwaziyê yên perwerdekirî yên pispor de ye yan dema ku di bin çavdêriya pispor
an perwerdekar / mamosteyê werzişê de werzişê dikin.
Ev xwe-testkirina çavdêrîkirî mafê bikarhêner dide ku tenê bigihîje cihên taybet. Çavdêr
nikare bawernameyeke testê ya ku bikaribe ji bo serdana saziyên din were bikaranîn bide. Ev
hîn jî tenê ji hêla navendên testa fermî ve dikare were kirin.

Evê ku û bi çi şeklî testa li ser malperê tê pêşkêşkirin ji hêla operatorê têkildar a sazgehê ve tê
biryardayîn. Pêşniyara testa li ser malperê ne neçarî ye û ne pêdivî ye ku ji hêla operatorê
têkildar ve belaş were pêşkêşkirin.

Çi ji bo kesên ku nikarin bên derzîkirin derbas dibe?
Ji bo kesên ku xwedan bawernameya bijîjkî ya ku tê de diyar dike ku ew ji ber sedemên
tenduristiyê nikarin li dijî Covid-19 derziyê lêdin, eger testeke antîgenê ya bilez a ku ji 24
saetan derbas nabe an testeke PCR ya ku ji hêla azmayîşgeheke naskirî ya ku ji 48
demjimêran ne zêdetir e ve pejirandî ye hebe dê wekî mirovên derzîlêdayî werin reftarkirin.

Di bûyeran de çi derbas dibe?
Bûyer li gorî mezinahiya cihê bûyerê û herî zêde 750 beşdaran girêdayî sînorên qasa têkildar
in. Di pêşerojê de, ev ê di heman demê de li ser bûyerên jorîn-xwecihî yên wekî kêbirkêyên
fûtbolê yên Bundesliga, hwd. jî bi yekrengî were sepandin.
Karmend, xwebexş û kesên din ên wekî hev nayên hejmartin.
Divê kontrola gihîştinê were misogerkirin.

Di klûb, dîskotek an jî di şahiyên reqsê û pîrozbahiyên karnavalê de bi reqsê çi
derbas dibe?
Ji bo rêgirtina li belavbûna vayrusa koronayê, klûb, dîskotek û dezgehên bi vî rengî yên ku bi
taybetî xetera tûşbûnê heye girtî ne. Destûra bûyerên bi vî rengî (reqsên giştî, reqsên taybet û
dîsko partî û yên wekî wan) jî ji ber metirsiya zêde ya tûşbûnê nayên daqyîn.
Ji ber deverên avhewa yên li der-herêmî, ev bi zanebûn bi awayê serbixwe ji bûyera herêmî tê
kirin û bi vî rengî li seranserê Nordrhein-Westfalen derbas dibe.

Çi ji bo mêvaniyên taybet derbas dibe?
Partiyên dans û dîskoya taybet û yên wekî wan niha qedexe ne. Civînên taybet ên li hundir û
derve, hetanî yên derzîlêdayî û pagbûyî jî, ji 28ê Kanûna Pêşîn, 2021an vir ve tenê bi deh
kesan re destûr hatine dayîn. Ji bo hejmareke taybetî ya malbatan sînor tuneye. Zarokên heta
13 salî û di nav wan de ji serbest tên berdan. Dema ku kesekî derzîlênedayî beşdar bibe, tenê
du kes ji maleke din dikarin ji bilî malbata xwe beşdar bibin.

Çi rêzik ji bo karmendan derbas dibin?
Karmend, xwebexş û kesên mîna wan ên ku li deverên bi 3G, 2G an 2Gplus qedexeyên
gihîştinê dixebitin û têkiliya wan bi mêvan, mişterî yan bikarhênerên karûbaran re yan jî bi
hev re heye, divê derzîlêdan yan testkirin.
Eger ew derzîlêdayî nînin, divê ew her gav dema ku li deverên bi 2G an 2Gplus gihîştina
sînorkirî dixebitin ji bilî pêdiviya ji bo delîlên heyî yên testê divê devpêçeke bijîşkî lêdin.
Eger lêdana devpêçê di dema rûbirûbûna kar de ne gengaz be, divê testeke PCR hebe.

Rêzik çawa tên venêrn û kontrolkirin?

Verastkirina bawernameyên derzîlêdanê û testê ji hêla lidarker an operatorên berpirsiyar ve
tên kirin, bi vî rengî hevrûkirinek bi belgeyeke nasnameya fermî re jî tê çêkirin. Loma,
bikarhêner, mişterî, serdanker û hwd. neçar in ku delîlên têkildar bi belgeyeke nasnameya
fermî re hilgirin û nîşan bidin.
Li bara zarok û ciwanên ku hîn ne xwediyên belgeyeke fermî ya nasnameyê ne, wekî cîgir bes
e ku nasnameya xwe eşkere bikin an bi belgeya nasnameya dayîbavên xwe, nasnameya
xwendekar an jî mîna wan delîlên pêbawer ên nasnameya xwe ragihînin.
Kesên ku nikarin verastkirina derzîlêdan/testkirinê pêwîst û delîlên nasnameyê pêşkêşî bikin,
ji bikaranînê yan xebatê tên derxistin.
Sepana CovPassCheck ku ji hêla Enstîtuya Robert Koch ve hatiye weşandin divê ji bo
kontrolkirina bawernameyên derzîlêdana dîjîtal were bikaranîn.
Eger neyê kontrolkirin dê bibe sedema cezayê diravî. Eger rêzikên navendî werin paşguhkirin,
divê çavdêriyên bazirganî û xwaringehê werin agahdarkirin da ku pêbaweriya operatoran
were kontrolkirin.

Rêzikên paqijiya giştî û parastina tûşbûnê hîn jî derbas dibin?
Rêzikên tevgerê yên AHA yên naskirî û îsbatkirî hîn jî tên pêşniyarkirin: Dûrbûna xwe
biparêzin, rêzikên paqijiyê bişopînin û di jiyana rojane de devpêçê lêdin.
Û: Saziyên bi qerebalixa serdankaran an mişteriyan re pêdivî ne ku hin rêzikên guhertina
hewayê û paqijiyê bi cih bînin.
Zanyariyên zêdetir di pêveka "Rêzikên Tenduristî û Parastina Tûşbûnê" ya Rêziknameyên
Parastina Koronayê de, nemaze ji bo xwedan dezgehan, hatine kurtkirin. Ew ji bo rêzikên
qanûnî yên di dema pandemiya Koronayê de rûpeleke venêrînê ye

Pirsên we li ser Rêziknameya Parastina Koronayê hene?
Eger wisa be, hûn dikarin bi me re têkilî dayînin corona@nrw.de

