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های موسیقی، مراکز ورزشی و بناهای یادبود اجازه ها، آموزشگاهموزه 

 دارند در هفته پیش رو مجدداً بازگشایی شوند.

احکام فدرال و ایالتی اجازه الزم برای بازگشایی محتاطانه و مسئوالنه مراکز فرهنگی، سیاسی،  
 اند.آموزشی و ورزش همگانی را صادر کرده

 این بیانیه را منتشر کرده است: متنوزارت فرهنگ و علوم  

نی عمومی و های موسیقی، بناهای یادبود و مراکز ورزش همگاها، آموزشگاهها و نمایشگاهموزه

توانند در هفته پیش رو مجدداً بازگشایی شوند. خصوصی، از قبیل مراکز آموزش بزرگساالن، می

برای بازگشایی مجدد در طول دوران شیوع ویروس کرونا، باید فاصله مشخص شده و قوانین بهداشتی 

استفاده کرد. در مورد ها و بناهای یادبود، باید از ماسک ها، نمایشگاهبه دقت رعایت شوند. در موزه

های موسیقی، در ابتدا فقط جلسات یک به یک و خصوصی مجاز هستند. دولت ایالتی با آموزشگاه

آوریل این تصمیم را اتخاذ  30توجه به نتایج ارائه شده از سوی دولت فدرال و در جلسه ایاالتی مورخ 

 ، که از(CoronaSchVO)نا وکرده است. الزامات خاص در فرمان حفاظت در برابر ویروس کر

شود، تدوین شده است. مراکز انفرادی خودشان تاریخ و شرایط بازگشایی مجدد مه اجرایی می 4 تاریخ

 را اعالم خواهند کرد.

من خیلی »پوئنسگن، در مصاحبه خود اظهار داشت -وزیر فرهنگ و علوم، خانم ایزابل فایفر 

توانند در هفته آینده به کار خود های موسیقی میها و آموزشگاهها، نمایشگاهخوشحالم که موزه

های فدرال و ایالتی برای بازگردند. این یک پرتو امیدبخش برای زندگی فرهنگی ما است. توصیه

ً از این وستفالن، خبر خوبی محسوب می-ها و همچنین هنرمندان نوردراینخانه شود. مخصوصا

 «ه صورت مستقیم هنر را تجربه کرد.توان دوباره بموضوع خوشحال هستم که حاال می

با باز شدن مراکز »کالوس کایسر، دبیر پارلمان ایالتی در وزارت فرهنگ و ورزش، گفت:  

وستفالن از چه اهمیتی -دهد ورزش در نوردراینورزشی عمومی و خصوصی، دولت ایالتی نشان می

برای همه مراکز یک چالش  برخوردار است. البته، رعایت دقیق مقررات بهداشتی و فاصله مناسب

شود. با این حال، دولت محلی بسیار امیدوار است که افراد مسئول به زودی با بزرگ محسوب می

ها قرنطینه، بسیاری از مردم هوشیاری و قضاوت درست به کار خود باز خواهند گشت. پس از هفته

شند، خوشحال خواهند شد. ما از اینکه بتوانند دوباره در خدمات ورزشی و آموزشی نقشی داشته با

اطالع داریم که این کار باعث نخواهد شد که تمام مشکالت ایجاد شده در افق آموزش مستمر ما در 

نتیجه شیوع ویروس کرونا به یک باره حل شوند. اما ما به همین دلیل به تالش خود برای ارائه یک 

 یم داد.حل مالی برای ورزش همگانی و آموزش مستمر ادامه خواهراه

 

 
 ، مطرح کنید.0211 896-4790 های مطبوعاتی را با دفتر مطبوعات وزارت فرهنگ و علوم، به شمارهلطفاً پرسش 

 
هم در دسترس قرار  www.land.nrwسایت دولت ایالتی به آدرس روی وببر این متن مطبوعاتی به صورت آنالین 

 .دارد
 

 های اجتماعیمشی حریم خصوصی برای رسانهخط

mailto:presse@stk.nrw.de
http://www.land.nrw/
http://www.land.nrw/
https://www.mkw.nrw/meta/datenschutz/

