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اعالمیه مطبوعات 2020/05/359 -

تدابی
تدریج
طرح نوردراین-وستفالن اجر یات یمشود  /لغو
ی
ر
مقابله با ویروس کرونا از هفته آینده آغاز یمشود
ی
بیشیی به مدرسه
حکم بهروزشده حفاظت در برابر ویروس کرونا اجر یات یمشود  /دانشآموزان
گشات رستورانها،
گشات
ی
تدریج مراکز مراقبت از کودکان  /باز ی
باز خواهند گشت  /باز ی
ی
خردهفروشها و بخشهای خدمات
دولت ی
ایالت اعالمیه زیر را منتش کرده است:
از روز دوشنبه (مورخ  11مه  ،)2020محدودیتهای وضع شده برای مقابله با ویروس کرونا به
ر
عنوان ی
بیشت کاهش خواهد یافت.
تدریج دولت در قالب طرح نوردراین-وستفالن،
بخش از فعالیت
ی
ن
گشای
از جمله این موارد یمتوان به کاهش محدودیتهای تماس بی افراد ساکن منازل مختلف و باز ی
همچنی یشوع به کار دوباره رستورانها ،باشگاهها و مراکز ی
ن
ورزش با
کسب و کارها در ابعاد متفاوت و
ر
ر
بهداشت ،اشاره کرد .دانشآموزان بیشتی قادر به بازگشت به مدرسه خواهند
رعایت پروتکلهای
ر
بود .مراقبت روزانه از کودکان از مورخ  14مه  2020به آرایم ر
بیشت
گستش پیدا خواهد کرد .کاهش
محدودیتها در فازهای دیگر انجام خواهد شد ،از جمله محدودیتهای مالقاتکنندگان در
ر
بیمارستان و مراکز مر ر
بهداشت ،از مورخ  20مه  2020یا
اقبت/بازپروری ،با رعایت تمام پروتکلهای
گشای هتلها و مسافرخانهها از مورخ  18مه .2020
باز ی
طرح نوردراین-وستفالن در نظر دارد محدودیتهای اعمال شده برای مقابله با ویروس کرونا در داخل
ن
مختلف را
ایالت را در روزها و هفتههای پیش رو کاهش بدهد .این طرح برای هر بخش کاری ،فازهای
همراه با تاری خهای هدف در نظر گرفته است که با توجه به استمرار شیوع بیماری ،اجر یای یمشوند.
در این رویکرد ،سالمت شهروندان در نظر گرفته شده است و در ن
عی حال امکان الزم فراهم شده تا
ی
بیت و قابلیت اتکای الزم برخوردار باشند .دولت ر
زندگ عمویم هم از قابلیت پیش ن
ایالت به
اقتصاد و
ارزیای مستمر و هشدارهای رصی ح درباره
گشای با توجه به
ی
مسئولیت فردی شهروندان متیک است .باز ی
استمرار شیوع بیماری صورت خواهد گرفت .تاری خهای مشخص شده تنها تاری خهای هدف هستند و
احتمال دارد تغیت کنند.
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ن
ن
ن
روزرسای حکم حفاظت در برابر
(بازبیت حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا ،به
قانوی
مقررات
ر
ویروس کرونا و حکم مسافری ویروس کرونا) از روز شنبه (مورخ  9مه  )2020اجرا و ی
منتش شدند.
این احکام به صورت آنالین از طریق آدرس  www.land.nrwدر ر
دستس هستند:
ر
ن
حفاظت ویروس کرونا
بازبیت حکم
ن
ر
حفاظت ویروس کرونا
رسای حکم
بهروز
ر
حکم مسافری ویروس کرونا
به صورت آنالین هم در ر
دستس قرار دارد CoronaSchutzVO NRW :پیوست «استانداردهای
ن
ر
ر
عفوی»
بهداشت و
حفاظت

شح مقررات
در طرح نوردراین-وستفالن که توسط دولت ر
ایالت نوردراین-وستفالن ارائه شده است ،رویکردهای
تدریج زیر در نظر گرفته شده و اجرای آن با توجه به هشدارهای مربوط به رشد همهگتی قابل
ی
تغیت است:
ر ن
قوانی رفتاری
 .1ممنوعیت تماس و
از تاری خ هدف  11مه  ،2020محدودیتهای تماس فعیل به نحوی تغیت پیدا یمکنند تا
خویشاوندان در دو خانواده مختلف بتوانند در مکانهای عمویم با هم مالقات کنند (مطابق
ایالت) .مقررات عمویم فاصلهگذاری  1.5ر
با مقررات فدرال و ر
متی همچنان اعمال خواهند
بیت در ن
شد ،اجبار به استفاده از حفاظ صورت و ن
بعض مکانهای خاص هم همچنان ادامه
پیدا خواهد کرد.
 .2مراقبت از کودکان
گشای خواهد شد ،ابتدا برای
از روز پنجشنبه
 14مه ،خدمات مراقبت از کودکان به تدری ج باز ی
ن
ن
کودکان پیشدبستای با نیاز قابل توجیه و مطابق با قانون آموزش و مشارکت و همچنی برای
ن
کودکای که دچار معلولیت هستند یا در خطر ابتال به معلولیت عمده قرار دارند .خدمات
گشای خواهند شد ،پروژههای
مراقبت روزانه از کودکان برای کودکان باالی  2سال هم دوباره باز ی
ر
صوری امکانپذیر
آموزش پیش از مقطع .مراقبت خصویص ساماندیه شده توسط والدین در
ر
باق بمانند.
است که کودکان در گروههای مشابیه

صفحه  3از 7

ن
ر
گشایها
تمام کودکان پیشدبستای از تاری خ  28مه به مراکز مراقبت باز خواهند گشت .سایر باز ی
در ماه ژوئن انجام خواهد شد.
 .3مدارس
ن
نهای آنها در سال تحصییل
از روز دوشنبه  11مه  ،2020دانشآموزای که قرار بوده آزمون ی
 2021/2020برگزار شود به مدارس و باشگاههای ی
ورزش باز یمگردند .سایر گروهها و کالسها از
پایه  5تا دانشآموز نای که در دورههای پیشدانشگایه یمتوانند به صورت یک روز در میان به
ی
آموزش و کارکنان بهره گرفته شود.
مدرسه بازگردند تا از ظرفیت فضای
نمای (،Hauptschule
یک تا دو کالس از پایه  5تا  9به صورت یک روز در میان به مدارس راه ی
 PRIMUS ،Sekundarschule ،Realschuleو مدارس اجتمایع) باز خواهند گشت .تا زمان
نهای و متمرکز پایه 10
تکمیل امتحانات غتمتمرکز که در سال جاری جایگزین امتحانات ی
یمشوند ،دانشآموزان پایه  10در مدرسه حضور پیدا خواهند کرد .پس از آن ،کالس با سیستم
ثبتنام ادغام خواهد شد.
ن
ابتدای به صورت یک روز درمیان و
همچنی از روز دوشنبه 11 ،مه ،پایههای  1تا  4مدارس
ی
هر روز یک پایه در مدرسه حضور پیدا خواهند کرد .آموزش تمام وقت و سایر خدمات مر ر
اقبت
به صورت موازی و برای مراقبت اضطراری ،در چارچوب محدودیتهای ن
مکای و ظرفیت
کارکنان ،همراه با بخش آموزش به کار باز خواهند گشت.
استثنای به صورت یک روز در
ابتدای ،دانشآموزان در پایههای  1تا  4در مدارس
در مدارس
ی
ی
میان و هر روز یک پایه تحصییل از روز  11مه در مدرسه حضور پیدا خواهند کرد (به استثنای
ذهت و رشد جسیم حر ر
بخش مربوط به رشد ن
کت) .دانشآموزان مربوط به یک یا دو پایه
تحصییل از پایه  5تا  9هم در صورت امکان بر اساس ثبتنام به مدرسه باز خواهند گشت.
اقبت و ی
 .4مراکز مر ی
بسیی بیماران
از تاری خ هدف روز مادر و از شنبه 9 ،مه ،مراجعه به خانههای سالمندان و مراقبت مر ر
اقبت با
ر
بهداشت بالمانع خواهد بود .از بازدیدکنندگان خواسته یمشود پیش از
رعایت دقیق پروتکلهای
ر
مراجعه با مرکز تماس بگتند تا برنامهریزی الزم برای مالقات و رعایت موازین بهداشت و مقابله با
بیماری ر
بهت صورت بگتد .این مسئله از تاری خ  20مه برای بیمارستانها و مراکز بازپروری هم
ر
ر
حداکت دو مالقات کنند).
(حداکت یک بار مالقات در روز برای هر بیمار و
اعمال خواهد شد
مراکز یمتوانند تعداد دفعات مالقات را
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ن
تعیی کنند .در صورت وخیم شدن یا تغیت وضعیت شیوع بیماری ،ممکن
به صالحدید خود
ر
است برای تمام مرکز مراقبت یا ادارات ممنوعیت مالقات اعمال شود .بیمارستان یمتوانند از
تاری خ  11مه اجاره حضور مالقات کنندگان را صادر کنند.
 .5فعالیت ورش و تفریج
مراحل زیر درباره فعالیت ی
ورش و تفریج اعمال یمشود:
از روز پنجشنبه ( 7مه) ،ورزشهای پرطرفدار و بدون تماس ن
بدی یمتوانند برگزار شوند ،در
ر
صوری که ورزش در یک مرکز عمویم/خصویص رو باز یا فضای عمویم برگزار یمشود.
ر
ر
ر
باید از رعایت فاصله  1.5متی ن
بهداشت
حفاظت شدید
بی افراد و پایبندی به پروتکلهای
ر
ن
اطمینان حاصل شود .نباید از فضاهای مربوط به دوش گرفی/شستشو/رختکن/عمویم و سایر
فضاهای ر
حارص حضور تماشاچیان ن
مشتک استفاده شود .در حال ن
نت ممنوع است .با این حال،
ی
ورزش
کودکان تا سن  14سال اجازه دارند در صورت همرایه یک فرد بزرگسال به محل باشگاه
ر
دستش پیدا کنند.
انجام ورزشهای مرتبط با سوارکاری در مراکز شپوشیده و فضاهای اختصایص سوارکاری ،مجاز
است.
ی
ورزش برای فعالیتهای
گشای باشگاهها ،مدارس رقص ،فضاهای سالن/تمرین
از  11مه ،باز ی
ی
ورزش محبوب ،با رعایت دقیق فاصل اجتمایع و
تفریج بدون تماس نزدیک و باشگاههای
ر
بهداشت ،امکانپذیر است.
پایبندی به مقررات
ر
بهداشت و رعایت فاصله ،از
استخرهای روباز یمتوانند در صورت پایبندی به پروتکلهای
گشای شوند.
استخرهای که فقط برای تفری ح استفاده یمشوند اجازه
ی
روز  20مه باز ی
گشای ندارند.
باز ی
از روز  30مه ،یمتوان در ورزشهای که در محیطهای شپوشیده انجام یمشوند و تماس ن
بدی
ی
در آنها اجتنابناپذیر است ،از جمله استخرهای شنای شپوشیده ،یشکت داشت .رقابتهای
ی
ورزش در لیگهای کودکان ،نوجوانان و های آماتور هم مجاز خواهند بود و یمتوان با اعمال
ن
برخ محدودیتها از قسمتهای رختکن و نظافت هم استفاده کرد.
غذات ،هتلها توریسم
 .6خدمات
ی
های درحال
گشای
ی
غذای ،هتلها و بخش تورسیم تالش ی
تدریج خدمات ی
برای باز ی
انجام است.
موارد زیر از  11مه امکانپذیر هستند:
ی
ن
فعالیت رستورانها ،مسافرخانهها ،بارها ،تحویل غذا ،کافهها (بستت فروشها)،
غذای ،در صورت
کافهتریاهای عمویم و غراخوریها و سایر مراکز ارائهدهنده خدمات ی
ر
ر
حفاظت و بهداشت مشخص
رعایت فاصلهگذاری مناسب و پایبندی به استانداردهای
شده برای مقابله با بیماری از سوی وزارت بهداشت ،در فضای شپوشیده یا (در صورت
وجود) فضاهای باز.
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فقط افرادی که مشمول قانون ممنوعیت تماس نیمشوند (مثل خانوادهها یا گروههای
مت ر
همخانه) اجازه دارند از یک ن
مشتک استفاده کنند.
های که در محیط باز از غذاها نگهداری یمکنند ،همچنان ممنوع است.
گشای بوفه ی
باز ی
ر
ن
استفاده توریست و اسکان در خانههای تفریج و زمیهای اردو (با رعایت
محدودیتهای تماس).
ر
ر
باز کردن شهربازیها ،کشتهای کروز (با تأیید رعایت موازین بهداشت) ،خدمات اجاره
دوچرخه و قایق.

گشای
از  18مه هتلها ،مسافرخانهها ،خوابگاههای جوانان و مکانهای اسکان مشابه باز ی
های که در آلمان اقامت دارند .این مراکز باید از الزامات
خواهند شد ،از جمله برای توریست ی
ر
حفاظت وزارت بهداشت که برای
غذای ،با توجه به استانداردهای
دقیق برای خدمات ی
ن
غذای اعمال یمشوند ،تبعیت کرده و همچنی از رعایت مقررات فاصلهگذاری
صنایع ی
اجتمایع و محدودیتهای تماس هم اطمینان حاصل کنند.
حمامهای حر ر
اری و استخرها ،استخرهای تفریج و مراکز رفایه قرار است از روز عید پنجاهه
ر
گشای
( 30مه  ،)2020با رعایت پروتکلهای بهداشت برای هر مزکز به صورت جداگانه ،باز ی
شوند.
بارها ،کالبها ،دیسکوها و فاحشه خانهها همچنان تا اطالع ثانوی تعطیل خواهند بود.
 .7خردهفروش و خدمات
کسب و کارها اجازه دارند از  11مه  ،2020بدون توجه به مقیاس کار ،با رعایت پروتکلهای
ر
ر
گشای
بهداشت و مقررات فاصلهگذاری اجتمایع ( 1نفر در هر  10مت مرب ع فضای فروش) باز ی
شوند.
ر
ن
پروتکلهای بهداشت و مقابله با بیماری که از سوی وزارت بهداشت تعیی شده است باید
توسط سالنهای آر ی
خالکوی
ایش ،مراکز کار روی ناخن ،مانیکور و ماساژ اجرا شوند .مراکز
ی
باید تا اطالع ثانوی همچنان بسته باشند.
گردهماتها و رویدادهای بزرگ
.8
ی
ن
روستای/
رویدادهای بزرگ (مثل نمایشگاهها ،بازارهای ساالنه ،فستیوالهای شهری/
خیابای،
ی
بازیهیای تتاندازی ،فستیوالهیا یشاب و رویدادهای مشابه) تا تاری خ  31اوت همچنان ممنوع
خواهند بود .الزامات فاصله موجود در مورد گردهمایها ن
نت اعمال یمشوند.
ی
تا تاری خ هدف  30مه ،یمتوان با رعایت پروتکلهای ن
ایمت و حضور تعداد محدود بازدیدکننده و
گردهمایها را برگزار کرد.
یشکتکننده ،کنفرانسها و
ی
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 .9خدمات فرهنگ
از  11مه ،کنشتهای کوچک و سایر نمایشهای عمویم در محیطهای باز ،یا
ن
محیطهای بسته با رعایت مقررات سختگتانه ،استفاده از محافظت دهان و بیت و
پایبندی به پروتکلهای مورد تأیید مقامات محیل ،قابل برگزاری هستند.
حداکت شش عضو اجازه دارند در مدارس برنامه مو ر
ر
سیف اجرا کنند.
های با
گروه ی
ی
تمریت را فقط یمتوان در مراکز فرهیک مجاز و با رعایت الزامات ن
ن
ایمت انجام داد.
برنامههای
ر
های که در آنها از سازهای بادی استفاده یمشود ،به دلیل خطر
گروههای کر و ارکست ی
باالی انتقال بیماری ،مشمول این بند نیمشوند.
ر
صوری که
گشای دارند ،در
از تاری خ  30مه،
سینماها ،تئاترها ،اپراها و سالنهای کنشت اجازه باز ی
حداقل فاصله  1.5ر
ن
مت ن
اجعی رعایت و از وجود یک طرح پذیرش مهمانان اطمینان حاصل
بی مر
ر
امنیت از ایجاد اجتماعات در فضاهای انتظار و محیطهای تفریج
شود .افزایش حضور کارکنان
جلوگتی خواهد کرد.
ر
فضاهای که تطابیق پیدا کردن با یشایط این
کنست بزرگ،
در تئاترها ،اپراها و سالنهای
ی
ر
همهگتی به آمادهسازی بیشتی نیاز دارد ،ازشگتی برنامههای اجرای عادی در آغاز فصل
سپتامی واقعبینانهترین حالت است.
اجرای بعد نیت 1
ی
 .10دانشکدهها
ی
آموزش و سنجش به «فضاهای ویژه،
از  11مه ،مقررات آموزش حضوری برای عملیاتهای
امکانات رفایه و سایر یشایط خاص» محدود خواهد بود.
ی
ارزیای در دانشکدههای پزشیک ،مؤسسات و مراکز مشابه برای
آموزش و سنجش و
عملیاتهای
ی
ن
کارمندان ر
دولت اکنون با رعایت برخ محدودیتها مجاز است.
ً
ن
سختا نیهای خود برای ترم تابستان را به صورت آنالین برگزار خواهند کرد.
کالجها عموما
 .11مراکز آموزش فوقبرنامه
از  11مه ،رویدادهای برگزار شده در مراکز آموزش بزرگساالن و سایر مراکز آموزش فوقبرنامه
ن
همچنی برگزاری آزمون ،در فضاهای بزرگ در صورت رعایت مقررات
مذهت ،و
خصویص و
ی
ر
ر
بهداشت و فاصلهگذاری با حضور حداکت  100نفر امکانپذیر است.
ن
ی
خدمات ورزش بدون تماس بدی برای کودکان و نوجوانان از تاری خ  7مه مجاز بوده است.
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ی
از  30مه ،عملیاتهای عادی و محدود برای کار با نوجوانان ،کار فرهنیک با نوجوانان ،مددکاری
.برای نوجوانان و خدمات حفاظت از کودکان و نوجوانان امکانپذیر خواهند بود
فقط یمتوان به مکانها نزدیک سفر کرد ،از جمله سفر گرویه (برای مثل در اتحادیههای
نوجوانان).
 .12خدمات مذه یت
ر
مذهت از  1مه ،با رعایت پروتکلهای ن
بهداشت از سوی کلیساها و
ایمت و
خدمات
ی
مذهت ،مجاز بودند.
انجمنهای
ی

ی
ایالت به آدرس  www.land.nrwهم در ی
مطبوعات به صورت آنالین بر روی وبسایت دولت ی
این ی ن
دسیس قرار
می
دارد.

قانون عمویم حفاظت از دادهها

