
 

 
 
 
 

03.05.2020 

 7از  1صفحه 

 

Pressestelle Staatskanzlei 

40213 Düsseldorf 

Telefon 0211 837-1134 

  0211 837-1405 

oder 0211 837-1151 

 

presse@stk.nrw.de 

www.land.nrw  

 Die 
Landesregierung 

Nordrhein-Westfalen 

  

  
ی
 359/05/2020 -اعالمیه مطبوعات

شود / لغو تدریجی تدابیر وستفالن اجراتی یم-طرح نوردراین
 شودمقابله با ویروس کرونا از هفته آینده آغاز یم

ی به مدرسه شود / دانشیمروزشده حفاظت در برابر ویروس کرونا اجراتی حکم به آموزان بیشیی
ها، باز خواهند گشت / بازگشاتی تدریجی مراکز مراقبت از کودکان / بازگشاتی رستوران

 ها و بخشفروش  خرده
ی
 های خدمات

 دولت ایالتی اعالمیه زیر را منتش  کرده است: 

ا ویروس کرونا به های وضع شده برای مقابله ب(، محدودیت2020مه  11از روز دوشنبه )مورخ 

وستفالن، بیشتر کاهش خواهد یافت. -عنوان بخشی از فعالیت تدریجی دولت در قالب طرح نوردراین

ن افراد ساکن منازل مختلف و بازگشایی  توان به کاهش محدودیتاز جمله این موارد یم های تماس بی 

وع به کار دوباره رستوران ن شی ها و مراکز ورزشی با ها، باشگاهکسب و کارها در ابعاد متفاوت و همچنی 

، اشاره کرد. دانشرعایت پروتکل ی قادر به بازگشت به مدرسه خواهند های بهداشتر آموزان بیشتر

ش پیدا خواهد کرد. کاهش بیشتر  2020مه  14بود. مراقبت روزانه از کودکان از مورخ  به آرایم گستر

کنندگان در های مالقاتمحدودیت هجملها در فازهای دیگر انجام خواهد شد، از محدودیت

/بازپروری، با رعایت تمام پروتکل ، از مورخ بیمارستان و مراکز مراقبتر یا  2020مه  20های بهداشتر

 . 2020مه  18ها از مورخ ها و مسافرخانهبازگشایی هتل

در داخل  های اعمال شده برای مقابله با ویروس کرونا وستفالن در نظر دارد محدودیت-طرح نوردراین

های پیش رو کاهش بدهد. این طرح برای هر بخش کاری، فازهای مختلفن را ایالت را در روزها و هفته

شوند. های هدف در نظر گرفته است که با توجه به استمرار شیوع بیماری، اجرایی یمهمراه با تاری    خ

ن حال ام ،در این رویکرد  فراهم شده تا کان الزم سالمت شهروندان در نظر گرفته شده است و در عی 

 عمویم هم 
ی

باشند. دولت ایالتر به ی الزم برخوردار اتکالیت بیتن و قابپیشیت قابلاز اقتصاد و زندگ

مسئولیت فردی شهروندان متیک است. بازگشایی با توجه به ارزیایی مستمر و هشدارهای رصی    ح درباره 

های هدف هستند و شده تنها تاری    خ های مشخصاستمرار شیوع بیماری صورت خواهد گرفت. تاری    خ

 احتمال دارد تغیت  کنند. 
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روزرساین حکم حفاظت در برابر مقررات قانوین )بازبیتن حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا، به

( اجرا و منتشی شدند. 2020مه  9ویروس کرونا و حکم مسافریر ویروس کرونا( از روز شنبه )مورخ 

س هستند:  www.land.nrwاز طریق آدرس این احکام به صورت آنالین   در دستر

 بازبیتن حکم حفاظتر ویروس کرونا

 روز رساین حکم حفاظتر ویروس کرونابه

 حکم مسافریر ویروس کرونا 

س قرار دارد:   استانداردهای »پیوست  CoronaSchutzVO NRW به صورت آنالین هم در دستر
 «حفاظتر بهداشتر و عفوین 

ح مقررات   ش 

وستفالن ارائه شده است، رویکردهای -وستفالن که توسط دولت ایالتر نوردراین-نوردرایندر طرح 

ی قابل تدریجی زیر در نظر گرفته شده و اجرای آن با توجه به هشدارهای مربوط به رشد همه گت 

 تغیت  است: 

ن رفتاری1  . ممنوعیت تماس و قوانیر

کنند تا به نحوی تغیت  پیدا یمهای تماس فعیل ، محدودیت2020مه  11از تاری    خ هدف 
های عمویم با هم مالقات کنند )مطابق خویشاوندان در دو خانواده مختلف بتوانند در مکان

(. مقررات عمویم فاصله ی همچنان اعمال خواهند  1.5گذاری با مقررات فدرال و ایالتر متر
م همچنان ادامه های خاص هشد، اجبار به استفاده از حفاظ صورت و بیتن در بعضن مکان

 پیدا خواهد کرد. 

 مراقبت از کودکان .2

، خدمات مراقبت از کودکان به تدری    ج بازگشایی خواهد شد، ابتدا برای  مه 14از روز پنجشنبه 
ن برای  کودکان پیش دبستاین با نیاز قابل توجیه و مطابق با قانون آموزش و مشارکت و همچنی 

ابتال به معلولیت عمده قرار دارند. خدمات کودکاین که دچار معلولیت هستند یا در خطر 
های سال هم دوباره بازگشایی خواهند شد، پروژه 2مراقبت روزانه از کودکان برای کودکان باالی 

پذیر دیه شده توسط والدین در صوریر امکانآموزش پیش از مقطع. مراقبت خصویص سامان
 بمانند. است که کودکان در گروه

ر
 های مشابیه باق
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ها به مراکز مراقبتر باز خواهند گشت. سایر بازگشایی  مه 28دبستاین از تاری    خ تمام کودکان پیش
 در ماه ژوئن انجام خواهد شد. 

 مدارس .3

 که قرار بوده آزمون نهایی آندانش، 2020مه  11از روز دوشنبه 
ها در سال تحصییل آموزاین

ها از ها و کالسگردند. سایر گروهباز یم های ورزشی باشگاهبرگزار شود به مدارس و  2020/2021
توانند به صورت یک روز در میان به دانشگایه یمهای پیشآموزاین که در دورهتا دانش 5پایه 

 مدرسه بازگردند تا از ظرفیت فضای آموزشی و کارکنان بهره گرفته شود. 

، Hauptschuleنمایی )به صورت یک روز در میان به مدارس راه 9تا  5یک تا دو کالس از پایه 
Realschule ،Sekundarschule ،PRIMUS  و مدارس اجتمایع( باز خواهند گشت. تا زمان

متمرکز که در سال جاری جایگزین امتحانات نهایی و متمرکز پایه   10تکمیل امتحانات غت 
در مدرسه حضور پیدا خواهند کرد. پس از آن، کالس با سیستم  10آموزان پایه شوند، دانشیم

 نام ادغام خواهد شد. ثبت

ن  مدارس ابتدایی به صورت یک روز درمیان و  4تا  1های ، پایهمه 11از روز دوشنبه، همچنی 
هر روز یک پایه در مدرسه حضور پیدا خواهند کرد. آموزش تمام وقت و سایر خدمات مراقبتر 

های مکاین و ظرفیت  به صورت موازی و برای مراقبت اضطراری، در چارچوب محدودیت
 ند گشت. کارکنان، همراه با بخش آموزش به کار باز خواه

، دانش در مدارس استثنایی به صورت یک روز در  4تا  1های آموزان در پایهدر مدارس ابتدایی
در مدرسه حضور پیدا خواهند کرد )به استثنای  مه 11از روز میان و هر روز یک پایه تحصییل 

(. دانش آموزان مربوط به یک یا دو پایه بخش مربوط به رشد ذهتن و رشد جسیم حرکتر
 نام به مدرسه باز خواهند گشت. هم در صورت امکان بر اساس ثبت 9تا  5ییل از پایه تحص

ی بیماران .4  مراکز مراقبتی و بسیی

های سالمندان و مراقبت مراقبتر با ، مراجعه به خانهمه 9شنبه، و از  روز مادراز تاری    خ هدف 
شود پیش از گان خواسته یمهای بهداشتر بالمانع خواهد بود. از بازدیدکنند رعایت دقیق پروتکل

ند تا برنامه ریزی الزم برای مالقات و رعایت موازین بهداشتر و مقابله با مراجعه با مرکز تماس بگت 
د. این مسئله از تاری    خ  ها و مراکز بازپروری هم برای بیمارستان مه 20بیماری بهتر صورت بگت 

ر بیمار و حداکتر دو مالقات کنند(. اعمال خواهد شد )حداکتر یک بار مالقات در روز برای ه
 توانند تعداد دفعات مالقات رامراکز یم
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ن کنند. در صورت وخیم شدن یا تغیت  وضعیت شیوع بیماری، ممکن به  صالحدید خود تعیی 
از توانند است برای تمام مرکز مراقبتر یا ادارات ممنوعیت مالقات اعمال شود. بیمارستان یم

 حضور مالقات کنندگان را صادر کنند. اجاره  مه 11تاری    خ 

 فعالیت ورش  و تفریج .5

 شود: مراحل زیر درباره فعالیت ورشی و تفریج اعمال یم

توانند برگزار شوند، در های پرطرفدار و بدون تماس بدین یمورزش مه(، 7از روز پنجشنبه )
 شود. صوریر که ورزش در یک مرکز عمویم/خصویص رو باز یا فضای عمویم برگزار یم

ن افراد و پایبندی به پروتکل 1.5باید از رعایت فاصله  ی بی  های حفاظتر شدید بهداشتر متر
/شستشو/رختکن/عمویم و سایر اطمینان حاصل شود. نباید از فضاهای مربو  ن ط به دوش گرفیر

ن ممنوع است. با این حال،   ک استفاده شود. در حال حارصن حضور تماشاچیان نت  فضاهای مشتر
سال اجازه دارند در صورت همرایه یک فرد بزرگسال به محل باشگاه ورزشی  14کودکان تا سن 

ش پیدا کنند.   دستر

مراکز شپوشیده و فضاهای اختصایص سوارکاری، مجاز های مرتبط با سوارکاری در انجام ورزش
 است. 

های ها، مدارس رقص، فضاهای سالن/تمرین ورزشی برای فعالیت، بازگشایی باشگاهمه 11از 
های ورزشی محبوب، با رعایت دقیق فاصل اجتمایع و تفریج بدون تماس نزدیک و باشگاه
، امکان  پذیر است. پایبندی به مقررات بهداشتر

از های بهداشتر و رعایت فاصله، توانند در صورت پایبندی به پروتکلهای روباز یمتخر اس
شوند اجازه بازگشایی شوند. استخرهایی که فقط برای تفری    ح استفاده یم مه 20روز 

 بازگشایی ندارند. 

 شوند و تماس بدین های شپوشیده انجام یمهایی که در محیطتوان در ورزش، یممه 30از روز 
کت داشت. رقابتها اجتنابدر آن های ناپذیر است، از جمله استخرهای شنای شپوشیده، شی

توان با اعمال های آماتور هم مجاز خواهند بود و یمهای کودکان، نوجوانان و ورزشی در لیگ
 های رختکن و نظافت هم استفاده کرد. ها از قسمتبرخن محدودیت

، هتل .6  ها توریسمخدمات غذاتی

، هتلبرا هایی درحال ها و بخش تورسیم تالشی بازگشایی تدریجی خدمات غذایی
 انجام است. 

 پذیر هستند: امکان مه 11از موارد زیر 
ها(،  ها )بستتن فروشی ها، بارها، تحویل غذا، کافهها، مسافرخانهفعالیت رستوران   

، در صورت ها و سایر مراکز ارائهتریاهای عمویم و غراخوریکافه دهنده خدمات غذایی
گذاری مناسب و پایبندی به استانداردهای حفاظتر و بهداشتر مشخص رعایت فاصله

از سوی وزارت بهداشت، در فضای شپوشیده یا )در صورت شده برای مقابله با بیماری 
 وجود( فضاهای باز. 
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های ها یا گروهشوند )مثل خانوادهقط افرادی که مشمول قانون ممنوعیت تماس نیمف
ک استفاده کنند. هم ن مشتر  خانه( اجازه دارند از یک مت 

 همچنان ممنوع است.  کنند،هایی که در محیط باز از غذاها نگهداری یمبازگشایی بوفه
 ن استفاده توریستر و اسکان در خانه های اردو )با رعایت های تفریج و زمی 

 های تماس(. محدودیت
 خدمات اجاره ها، کشتر باز کردن شهربازی ،) های کروز )با تأیید رعایت موازین بهداشتر

 دوچرخه و قایق. 

های اسکان مشابه بازگشایی انهای جوانان و مکها، خوابگاه، مسافرخانههاهتل مه 18از 
هایی که در آلمان اقامت دارند. این مراکز باید از الزامات خواهند شد، از جمله برای توریست

، با توجه به استانداردهای حفاظتر وزارت بهداشت که برای  دقیق برای خدمات غذایی
ن از رعایت مقررات فاصصنایع غذایی اعمال یم گذاری لهشوند، تبعیت کرده و همچنی 
 های تماس هم اطمینان حاصل کنند. اجتمایع و محدودیت

های حراریر و استخرها، استخرهای تفریج و مراکز رفایه قرار است از روز عید پنجاهه حمام
های بهداشتر برای هر مزکز به صورت جداگانه، بازگشایی (، با رعایت پروتکل2020مه  30)

 شوند. 

 ها همچنان تا اطالع ثانوی تعطیل خواهند بود. فاحشه خانهها، دیسکوها و بارها، کالب

 فروش  و خدماتخرده .7

های ، بدون توجه به مقیاس کار، با رعایت پروتکل2020مه  11از کسب و کارها اجازه دارند 
متر مرب  ع فضای فروش( بازگشایی  10نفر در هر  1گذاری اجتمایع )بهداشتر و مقررات فاصله

 شوند. 
ن شده است باید های بپروتکل هداشتر و مقابله با بیماری که از سوی وزارت بهداشت تعیی 

، مراکز کار روی ناخن، مانیکور و ماساژ اجرا شوند. مراکز خالکویی توسط سالن
های آرایشی

 باید تا اطالع ثانوی همچنان بسته باشند. 

 ها و رویدادهای بزرگگردهماتی  .8

، رهای ساالنه، فستیوالها، بازارویدادهای بزرگ )مثل نمایشگاه /خیاباین های شهری/روستایی
اندازی، فستیوالبازی اب و رویدادهای مشابه( تا تاری    خ هیای تت  همچنان ممنوع  اوت 31هیا شی

ن اعمال یمخواهند بود. الزامات فاصله موجود در مورد گردهمایی   شوند. ها نت 

 و حضور تعداد محدود بازدیدکننده و های ایمتن توان با رعایت پروتکل، یممه 30تا تاری    خ هدف 
کت  ها را برگزار کرد. ها و گردهمایی کننده، کنفرانسشی
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9.  
 

 خدمات فرهنگ

های باز، یا های عمویم در محیطهای کوچک و سایر نمایشکنشت  مه، 11از 
انه، استفاده از محافظت دهان و بیتن و های بسته با رعایت مقررات سختمحیط گت 

 های مورد تأیید مقامات محیل، قابل برگزاری هستند. پایبندی به پروتکل
 سیفر اجرا کنند. هایی با حداکتر شش عضو اجازه دارند در مدارس برنامه مو گروه
 مجاز و با رعایت الزامات ایمتن انجام داد.  های تمریتن را فقط یمبرنامه

ی
توان در مراکز فرهیک

هایی که در آنگروه
شود، به دلیل خطر ها از سازهای بادی استفاده یمهای کر و ارکستر

 شوند. باالی انتقال بیماری، مشمول این بند نیم

های کنشت اجازه بازگشایی دارند، در صوریر که ئاترها، اپراها و سالن، سینماها، تمه 30از تاری    خ 
ن رعایت و از وجود یک طرح پذیرش مهمانان اطمینان حاصل  1.5حداقل فاصله  ن مراجعی  متر بی 

های تفریج شود. افزایش حضور کارکنان امنیتر از ایجاد اجتماعات در فضاهای انتظار و محیط
ی خواهد کرد.   جلوگت 

ایط این ها، اپراها و سالنئاتر در ت های کنستر بزرگ، فضاهایی که تطابیق پیدا کردن با شی
ی به آمادههمه ی برنامهگت  ی نیاز دارد، ازشگت  های اجرای عادی در آغاز فصل سازی بیشتر

 ترین حالت است. بینانهواقع سپتامیی  1اجرای بعد یتن 

 هادانشکده .10

فضاهای ویژه، »های آموزشی و سنجش به برای عملیات، مقررات آموزش حضوری مه 11از 
ایط خاص  محدود خواهد بود. « امکانات رفایه و سایر شی

 
های پزشیک، مؤسسات و مراکز مشابه برای  های آموزشی و سنجش و ارزیایی در دانشکدهعملیات

 ها مجاز است. کارمندان دولتر اکنون با رعایت برخن محدودیت
اکالج  سختن

ً
 های خود برای ترم تابستان را به صورت آنالین برگزار خواهند کرد. ین ها عموما

 برنامهمراکز آموزش  فوق .11

برنامه رویدادهای برگزار شده در مراکز آموزش بزرگساالن و سایر مراکز آموزش فوق مه، 11از 
ن برگزاری آزمون، در فضاهای بزرگ در صورت رعایت مقررات  ، و همچنی  خصویص و مذهتی

 پذیر است. نفر امکان 100گذاری با حضور حداکتر  و فاصلهبهداشتر 
 است.  مه مجاز بوده 7خدمات ورزشی بدون تماس بدین برای کودکان و نوجوانان از تاری    خ 

  



 

 
 
 
 

 7از  7صفحه 

 با نوجوانان، مددکاری عملیات مه، 30از 
ی

های عادی و محدود برای کار با نوجوانان، کار فرهنیک
پذیر خواهند بودبرای نوجوانان و خدمات حفاظت از کودکان و نوجوانان امکان . 

های ها نزدیک سفر کرد، از جمله سفر گرویه )برای مثل در اتحادیهتوان به مکانفقط یم
 نوجوانان(. 

 تی . خدمات مذه12

های ایمتن و بهداشتر از سوی کلیساها و مه، با رعایت پروتکل 1خدمات مذهتی از 
، مجاز بودند. انجمن  های مذهتی

 
 

 به صورت آنالین 
ی
ن مطبوعات س قرار  www.land.nrwسایت دولت ایالتی به آدرس روی وببر این میی هم در دسیی

 دارد. 
 

 هاعمویم حفاظت از داده قانون

http://www.land.nrw/
https://www.mkw.nrw/meta/datenschutz/

