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یاقداماتیمربوطیبهیبیمارییهمه وعیتدریجی یکروناویروس/یشر گیر
یالشت،یبرنامهیراین ن وستفالیاییشمایلیرایارائهی-نخستیوزیریآرمیر

 دهدیم
ی

یبیانیهیزیریرایصادریی  کردهیاست:یدولتیایالت 

اجرا  وستفالن-نوردراینهای پیش رو در اقدامات ضد کروناویروس به تدری    ج در روزها و هفته

های هدف برای هر منطقه سطوح مختلفی را با داده وستفالن-نوردراینخواهد شد. برنامه 

، باید اجرا شوند. ایندار رشد این بیماری همهدهد، که بسته به روند ادامهاختصاص یم  گیر

دهد تا ضمن حفظ سالمت وستفالیای شمایل این امکان را یم-رویکرد به ساکنان راین

، کلیه   اقتصادی و اجتمایع اعتماد کنند. دولت ایالتی
ی

خودشان، برنامه ریزی کرده و به زندگ

ی توسعه منطقهزمینه  اجتمایع و اقتصادی و همچنیر
ی

ای را در این برنامه اجرای های زندگ

، گنجاند اتژی مانع از انتشار ویروس شده و تدریجی ه است. اهداف اصیل این اسیی

ش یمهای سیستم مراقبتظرفیت دهد. ما به حس مسئولیت تک تک های بهداشتی را گسیی

گیر انجام خواهد شد. بریم. اجرای این طرح تحت ارزیابی مداوم این بیماری همهافراد اتکا یم

ی الشت، در بی مذاکرات  ها، در در دوسلدورف با دولت فدرال و سایر ایالتنخست وزیر آرمیر

 وستفالیا را ارائه کرد. -، برنامه راین2020 مه 6روز چهارشنبه، 

ی الشت یم های فدرال و ایالتی به اتفاق آرا در خوشحالم که دولت»گوید: نخست وزیر آرمیر

بت به پیامدهای ام که باید نساند. من همیشه گفتهها پیش رفتهمسیر هنجارسازی مسئولیت

گیر هوشیار باشیم. مقررات ما باید اجتمایع، اقتصادی و بهداشتی مبارزه با بیماری همه

هدفمند و متناسب باشد، و سطوح بسیار متفاوت شدت این بیماری در هر منطقه باید 

 «ارزیابی و ارائه شود. امروز، این ایده با اتفاق آرا محقق شد. 
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ها را انجام دهیم، که پذیری بازگشاب  دهد تا با مسئولیتبه ما این فرصت را یم وستفالن-نوردراین

 پیادهبه تدری    ج و با تمرکز ویژه در حوزه
ی

سازی خواهیم کرد. اصل اسایس ما کمک  های خاص زندگ

ی شود. در کردن به منا ی ایمتی مناسب تضمیر طفی است که باید رعایت فاصله و بهداشت یا قوانیر

ی حفاظت از سالمتی خود و مقابله با عفونت ی راستا، و در عیر تری را در جهت های مهمها، گامهمیر

 داریم. ها بریمسازی مسئولیتعادی

 به عفونت، به واسطه اقدامات مسئوالنه ساکنان »
ی

ان آلودگ ی  در میر
تحوالت مثبت کنوبی

تحقق یافته است. من قدردان این امر هستم. متاسفانه، این هنوز تضمیتی  وستفالن-نوردراین

، مسیر مسئوالنه برای گشایش تدریجی در وستفالن-نوردراینبرای آینده نیست. با این روحیه در 

 دهیم. آینده را ادامه یمهای هفته

اتژی اقدام واضح برای غلبه بر چندین جنبه همهوستفالن-نوردراینبرنامه » ی ، یک اسیی گیر

ی پنجره های زمابی خاص و الزامات بیماری کروناویروس در کنار هم است. این برنامه با داشیی

ی حواضح، با امنیت و انعطاف پذیری برنامه ال ما بر روی اعتماد ریزی، تعریف شده است. در عیر

پذیری شخیص کنیم. هدف ما، مقررات کمیی و مسئولیتو خرد مردم در ایالت خودمان حساب یم

ی شهروندان است.   «بیشیی در بیر

یوستفالن-نوردراینجزئیاتیبرنامهی

کند که اجرای آن در گرو وستفالیای شمایل، رویکرد تدریجی زیر را قید یم-برنامه دولت ایالتی راین

 توسعه این بیماری است: 
ی

 چگونگ

یرفتاری1 ن ی.یممنوعیتیتماسیویقوانیر

ای تغییر یابد تا افراد های کنوبی تماس باید به گونه، محدودیت2020 مه 11در تاری    خ هدف 

( با هم مالقات کنند.  در دو خانواده بتوانند در مکابی عمویم )مطابق مقررات فدرال و ایالتی

ی قانون محافظت از دهان و بیتی در مناطق خاص، میی  1.5قانون عمویم فاصله  ی و همچنیر

 همچنان اعمال خواهد شد. 

  



 

Page 3 of 6 2یهتل، یها،یصنعتیگردشگری.یخدماتیغذاتی

، هتلبازگشاب  تدریجی رسویس  ها و صنعت گردشگری در حال انجام است. های غذاب 

 باشد: ، موارد زیر یک بار دیگر امکان پذیر یم2020یمهی11ازیتاری    خی

 وط بر رعایت فاصله مورد نیاز در داخل و خدم ، مشر ات غذاب  در مراکز خدمات غذاب 

هاب  که خارج از مرکز و محافظت از عفونت و بهداشت برای وسایل مربوطه. بوفه

 خواهند ماند. 
ی
 غذاهای بی حفاظ دارند، هنوز تعطیل باق

 اردوگایه )با رعایت های تعطیالت و اماکن ها در خانهاستفاده و اقامت توریست

 های تماس(. محدودیت

 های کروز )با رعایت بهداشت(، دفاتر اطالعات  های تفریج، کشتی بازگشاب  پارک

 . گردشگری، خدمات اجاره دوچرخه و قایق

انه ها برای گردشگران بازگشاب  یمدر روز جشن معراج، هتل شوند. این امر با الزامات سختگیر

، همراه وی از رعایت فاصله و  برای خدمات غذاب  ی پیر با رعایت اجباری بهداشت و همچنیر

 های تماس همراه خواهد بود. محدودیت

، استخرهای تفریج و مراکز ورزیسر در نظر گرفته شده است که حمام ها و استخرهای حراربی

( با محافظت در برابر عفونت برای هر یک از 2020 مه 30و تندرستی از روز عید پنجاهه )

 شوند. نات مربوطه، باز یمامکا

 ها تا اطالع ثانوی بسته خواهند ماند. خانهها، دیسکوها و فاحشهها، کلوپکافه

یویخدمات.یخرده3 یفروشر

بدون توجه به اندازه و با رعایت مقررات  2020یمهی11ازیتاری    خیمشاغل مجاز خواهند بود تا 

 باز شوند.  10نفر در هر  1فاصله و بهداشت )
ً
مرب  ع از فضای فروش( مجددا مقررات خاص  میی

ها و مانند استودیوهای ماساژ، سالن« خدمات تماس با بدن»محافظت از عفونت برای 

 نمایندگان شغیل ایجاد خواهد شد 
ی

، با هماهنگ تا امکان بازگشاب  تدریجی استودیوهای خالکوبی

ی فراهم شود. این مکان  ها نیر

یرویدادهایویاجتماعاتیبزرگی-4

ممنوع خواهد ماند. الزامات موجود رعایت  2020آگوستیسالیی31تایرویدادهای بزرگ 

 شود. فاصله، برای تجمعات اعمال یم

ت ایمتی و تعداد توانند با رعایها یمها و همایش، کنفرانس2020یمهی30از تاری    خ موردنظر 

کت کنندگان محدود، برگزار شوند.   بازدیدکنندگان و رسر
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 شود: مراحل زیر برای ورزش و اوقات فراغت اعمال یم

حرفه، ورزش(2020یمهی7ازیروزیپنجشنبهی) وط بر اینکه های غیر ای و عمویم غیر تمایس، مشر

 های عمویم انجام شوند، مجاز خواهند بود. ندر مراکز عمویم یا خصویص روباز یا مکا

وی از مقررات بهداشتی و محافظت دقیق از عفونت باید  1.5فاصله  ی افراد و پیر ی بیر میی

/ شستشو / عوض کردن لباس/ مناطق اجتماع و دیگر فضاهای  ی ی شود. دوش گرفیی تضمیر

ی ممنوع است. با   حضور تماشاگران نیر
ً
ک نباید استفاده شوند. فعال این حال، کودکان زیر  مشیی

یس داشته  12 سال مجاز هستند در صورت همرایه یک بزرگسال، به مراکز ورزیسر دسیی

 باشند. 

 و فضاهای داخیل سوارکاری مجاز است.  مراکز ورزش سوارکاری در 

های ورزیسر / آموزیسر ، امکان بازگشاب  استودیوهای بدنسازی، مدارس رقص و سالنمهی11ازی

، با رعایت دقیق مقررات فاصله و بهداشت وجود دارد. های برای باشگاه  ورزیسر

یم باز شوند.  20توانند از استخرهای روباز با رعایت دقیق مقررات فاصله و بهداشت یم

 برای اوقات فراغت استفاده یم
ً
 شود، مستثتی هستند. استخرهاب  که رصفا

کت در ورزشمهی30ازی  در آن غیر ، امکان رسر
قابل اجتناب است، در مناطق هاب  که تماس بدبی

رسپوشیده، از جمله استخرهای رسپوشیده، وجود خواهد داشت. مسابقات ورزیسر در لیگ

ی مجاز خواهد بود و استفاده از مناطق متغیر و ایهای کودکان، جوانان و غیر حرفه ها نیر

، با محدودیت مجاز خواهد بود.   بهداشتی

ی6
 

ی.یخدماتیفرهنگ

های کوچک و سایر اجراهای عمویم در فضای باز، یا در فضای بسته ، کنشتمهی11ازیتاری    خی

با اعمال دقیق مقررات، محافظت از دهان و بیتی و ایمتی مورد تأیید مقامات محیل، مجاز 

 خواهند بود. 

کت کننده، در مدارس موسیفی مجاز خواهند گروه های موسیفی متشکل از حداکیر شش رسر

 بود. 

 مجاز خواهد بود. مقررات رعایت  تمرینات نمایشر با رعایت
ی

الزامات ایمتی در مراکز فرهنگ

 شود. فاصله برای گروه کر و ارکسیی اعمال یم

ط رعایت حداقل ، سینماها، تئاترها، اپرا و سالنمهی30از  های کنشت مجاز به بازگشاب  به رسر

ی بازدید کنندگان خواهند بود و یک برنامه 1.5فاصله  ی بیر یرش وجود خواهد ای برای پذمیی

ی یم  کند. داشت. حضور بیشیی پرسنل امنیتی از تجمع در مناطق انتظار و تفری    ح جلوگیر
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براساس احکام امروز، وزیر خانواده یواخیم استامپ، نقشه راه آماده شده وزارتخانه خود را 

ها عوامل و شهرداری ها، با برای بازگشاب  تدریجی مراکز مراقبت از کودک و مهد کودک

 کند. هماهنگ کرده و این هفته آن را ارائه یم

یمدارسی-8

کت  ، دانش آموزان کالس چهارم یممهی7از پنجشنبه،  توانند بصورت حضوری در مدرسه رسر

 کنند. 

 شوند. های اول تا چهارم به صورت روزانه از رس گرفته یم، کالسمهی11دوشنبهیاز 

یازیروزیدوشنبهی ن ، دانش آموزابی که امتحانات نهاب  خود را در سال تحصییل مهی11همچنیر

دارند، به کالس بریم گردند. مدارس سطح متوسطه اول )به عنوان مثال مدارس  2020/2021

ند. های پنجم تا نهم را به طور روزانه از رس یمو عمویم( کالس PRIMUSمتوسطه،   گیر

ستان های پنجم را برای دانش حضوری کالسهای ، آموزشمهی26ازیها مدارس جامع و دبیر

ند. آموزان مرحله مقدمابی به صورت روزانه از رس یم  گیر

یها.یدانشکده9

، محدود به ، محدودیتمهی11ازی  و ارزیابی
های آموزش حضوری برای کارهای آموزیسر

ایط ویژه»  خواهد بود. « فضاها، مراکز یا سایر رسر

 و ارزیابی در مدارس 
پزشگ و مدارس، مؤسسات و مراکز مشابه برای  اکنون کارهای آموزیسر

، با محدودیت مجاز است.   کارمندان دولتی

 ها به طور عمده به صورت آنالین برای ترم تابستان آموزش خواهند داشت. دانشگاه

یفوقیبرنامهی-10 یتسهیالتیآموزشر

ق برنامه ، رویدادهای موجود در مراکز آموزیسر بزرگساالن و سایر مراکز آموزیسر فو مهی11ازی

، در صورت رعایت مقررات فاصله و بهداشت و  عمویم، رسیم و خصویص، از جمله ارزیابی

كت كننده، مجاز خواهد بود.  100حضور كمیی از   رسر

ی ممکن است از رس گرفته شود.   خدمات ورزیسر برای کودکان و نوجوانان نیر

  



 

Page 6 of 6 مراکز آموزیسر فوق برنامه غیر ، آموزش پزشگ در مراکز آموزیسر بزرگساالن و سایر مهی30ازی

ی کارهای عادی محدود برای جوانان،   ی مجاز خواهد بود. همچنیر ، رسیم و خصویص نیر دولتی

 جوانان، کارهای اجتمایع جوانان و خدمات حمایت از کودکان و نوجوانان، امکان 
ی

کار فرهنگ

 پذیر خواهد بود. 

 به مقصدهای نزدیک، از جمله سفرهای گرویه
ً
)به عنوان مثال انجمنهای  سفرها عمدتا

 جوانان( انجام خواهد شد. 

ی11 یبسی 
ن
یویدرمات ی.یامکاناتیبهداشت 

های بزرگ امکان پذیر خواهد بود و تابع (، مراجعه به مراکز مراقبت2020 مه 10از روز مادر )

ی از  ایط بهداشتی دقیق خواهد بود. همچنیر ی مراکز مه 11رسر ، این امر در بیمارستانها و همچنیر

بر اساس تجربه اولیه با این  مه 30های بیشیی از مراقبت یکپارچه مجاز خواهد بود. بازگشاب  

ی نامه  ها، در نظر گرفته خواهد شد. آییر

ی12 ی.یخدماتیمذهتی

، مجاز بوده خدمات مذهتی از اول یم با رعایت بهداشت و ایمتی کلیساها و جوامع مذهتی

 است. 
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