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Daxuyaniya apemeniyê - 359/05/2020 

Bername North Rhine-Westphalia Bandor dike 
/ Hêdî-hêdî berevajiyên jêbirin vîrusa koronayê 
Wê hefteya pêş dest pê bike 

Rêbernameyên nûvekirî ji aliyê vîrusê ya dewletê ve tête bicîh kirin 
/ Zêdetir xwendekar vedigerin dibistanan / Vekirina hêdî ya 
navendên lênihêrîna zarokan / Vekirina xwarin, pakkirin û 
xizmetiyê, tevî deverên din 

Dewleta eyaletî daxuyaniya jêrîn weşand: 

Ji roja Duşemê (11-ê Gulana 2020) ve, wekî beşek ji bernameya 

pêkanîna hêdî ya Eyaleta Rhine-Westphalia, dê di derheqê tedbîrên dijî-

infeksiyonê de bêtir aram bimîne. Van navnîşan rakirina qedexeyên li 

ser têkiliya di navbera endamên du malbatan û vekirina karan de 

bêguman ji size, û her weha xizmetê xwarinê di hundur û derveyî de, 

studyoyên fitness û saziyên werzîşê bi şertên dijwar. Zêdetir xwendekar 

dê bikaribin vegerin dibistanê. Lênêrîna rojane ya zarok hêdî hêdî ji 14ê 

Gulana 2020-an dê berfireh bibe. Di 20-ê Gulana 2020-an de, an 

vekirina otêl û otêlan ji 18ê gulana 2020-an ve, di qonaxên din de, di nav 

de rêzikên serdanvanan bo nexweşxane û navendên lênêrîn / 

rehabîlîtasyonê yên bi hewcedariyên giran re dê çêbibin. 

Bernameya Rhine-Westphalia armanc dike ku di roj û hefteyên bê de 

pîvandinên dijî-vîrusê di hundurê dewletê de hilweşîne. Proje ji herêmên 

dûr re qonaxên cihêreng datîne, ku dê li ser bingeha domandina 

pêvajoya geşepêdana zayînê were sepandin. Ev nêzîkatî jî de derfeta 

pêşbîn û pêbaweriyê ji bo jiyana aborî û aborî pêşkêşî tenduristiya 

welatiyan dike. Eyalet ji berpirsiyariya kesane ya hemwelatiyên xwe 

balkêş e. Anahî di binirxandina domdar û ragihana berbiçav a pêşketina 

domdar a epidemîkê de pêk tê. Dîrokên diyarkirî tenê mêjûyên 

armanckirî ne, û dev ji van têne texmîn kirin. 
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Rêzikên qanûnî (Revîzyonên rêzikên parastinê vîrusa koronayê , 

Nûvekirinên li ser rêzikên parastinê vîrusa koronayê Instructions 

rêwerzên rêwîtiyê vîrusa koronayê) Ew bi fermî roja Saturdayemî (9ê 

Gulana 2020) hate destpêkirin û hate berdan. Ev li ser înternetê 

www.land.nrw têne peyda kirin: 

Revîzyonên rêzikên parastinê vîrusa koronayê 

Saziyên ji bo parastinê vîrusa koronayê Nûvekirin  

Rêbernameya Rêwîtiya Coronavirus  

Jî de serhêl peyda dibe: CoronaSchutzVO NRWEndixul "Parastina 
Tenduristî û Parastina Infeksiyonê.""  

Rêzikên hûrgulî 

Bernameya hukûmetê ya Rhine-Westphalia Hikûmeta Rhine-

Westphalia rêgezek hêdî ya jêrîn destnîşan dike, bicihanîna ku 

girêdayî wê bi hişyariyê ve girêdayî ye ku meriv çawa pêşde dibe.: 

1. Qedexe kirina têkildarî û rêzikên tevgerînê 

Ji 11-ê Gulana 2020 ve, divê sînorkirinên têkiliya heyî werin 
guhertin da ku xizmên her du malbatan dikarin di raya giştî de 
(rêziknameyên federal û dewletî) bicivin. Rêzkirina gelemperî ya 
dûrbûna 1.5 m dê berdewam be ku wekî pêkanîna parastina dev û 
pozê li hin deveran wekî pêkanîn were meşandin. 

2. lênêrîna zarokan 

Ji Pêncşemê, 14ê Gulanê, dê xizmetên lênihêrîna zarokan hêdî 
hêdî were vekirin, yekem ji bo zarokên pêşdibistanê ku 
hewcedariyên mafdar in di bin Qanûna Perwerde û Beşdarî, û her 
weha ji bo zarokên astengdar û zarokên xeternak. Xizmetên rojane 
yên lênihêrîna zarokan ji bo zarokên li ser 2 salî mezin jî vekirî ne, 
her weha projeyên avakirina pira. Ger zarok di heman koman de 
bimînin, lênêrîna dêûbav a taybetî jî tê destûr kirin. 
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Hemî zarokên pêşdibistanê dê di 28ê Gulanê de lênihêrîna 
zarokan ji nû ve bidin. Vekînên din jî ji bo hezîranê têne diyar kirin. 

3. dibistan 

Bi destpêkirina Duşemî, 11-ê Gulanê, 2020, xwendekarên ku 
ezmûnên xweya betlaneyê di sala akademîk 2020/2021 de derbas 
dikin, dê vegerin dibistan û dibistanên berfireh. Grûp an dersên din 
ên ji Grada 5-an heya xwendekarên seretayî dikarin bibin rojevê ku 
bi texmîna kapasîteyên hêjayî û karmendan vegerin alternatîf. 

Yek an du polên ji pola 5-an 9-ê rojane vedigerin dibistanên navîn 
(Hauptchaul, Ralshol, Sekundarchal, Primus, û dibistanên civakê). Bi 
dawiya ceribandinên nehsandî yên ku îsal di pola 10emîn de cîh 
digirin, dê notên 10-ê hêj hîn bibin. Piştre polê di pergala guzêrînê de 
yekrêz dibe. 

Her weha, ji Duşem, 11-ê Gulanê, li dibistanên sereta pola 1 ta 
4an dê rojek yek polê biçin dibistanê. Perwerdehiya dibistanê û 
xizmetên lênihêrînê ji hevûdu digel perwerdehî û lênihêrîna acîl di 
çarçova kapasîteya herêmî û karmendan de ji nû ve têne 
destpêkirin. 

Wekî di dibistanên seretayî de, xwendekarên di polên 1 heya 4-ê de 
li dibistanên ku pêdiviyên wan yên taybetî hene vedigerin dibistanê ji 
roja yekşemê yekcar (ji bilî deverên pêşkeftina giyanî, laşî û 
pêşkeftina laşî)  wekî 11-ê Gulan. Xwendekarên di polên yek bi du 
an jî ji 5 û 9an jî heke gengaz in dê vegerin dibistanê li ser bingehek 
domdar. 

4. Dezgehên tenduristî û lênêrîna nexweşan 

Bi tarîxa Roja Dayikê û ji Şemiyê, 29ê Gulanê, gengaz e ku 
serdana navendên pîr û navendên lênihêrînê yên bi hewcedariyên 
tenduristî yên tund hene. Ji mêhvanan tê xwestin ku di serî de bi van 
saziyan re têkiliyê deyne da ku ji ber ewlehiya xwe û parastina xwe li 
hember enfeksiyonê çêtir plansaz bikin. Ev jî dê ji 20 Gulanê ve li 
nexweşxane û navendên rehabîlîtasyonê were kirin (rojane yek 
serdan û ji her nexweş bêtir ji du nexweş). Taybetmendî dikarin diyar 
bikin 
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hebên serhildanên heyî hebin, ew dikarin bi navgînan werin 
meşandin. Nexweşxaneyên taybet dikarin ji 11-ê Gulanê destûr 
bidin serdana. 

5. Werziş û betlane 

     Babetên jêrîn ji bo werziş û betlane tête sepandin: 

Ji roja pêncşemê (7ê Gulanê), werzîşên ne-danûstendin û ne-
danûstendinê destûr in, bi şertê ku sporê li navendên vekirî an yên 
taybetî an di nav gel de were girtin. 
Rêzek 1.5 metre di navbera mirovan de û pêkanîna tedbîrên 
tenduristî û parastina berbiçav li dijî enfeksiyonan divê were misoger 
kirin. Oweruştin / şûştin / guherîn / deverên civakê û warên hevbeş 
ên din nayê bikar anîn. Temaşevan niha qedexe ne. Lêbelê, 
zarokên di bin temenê 14 saliyê de heke têra xwe bigihîjin navendên 
werzîşê. 

Lîstikên siwarên hespan li cîh û warên hespên hundur têne destûr 
kirin. 

Ji 11-ê Gulanê ve gengaz e ku meriv li dibistanên dansê, dibistanên 
dansê û gomlek / deverên perwerdehiyê ji bo demên bêkêmasî yên 
têkiliyê an klûbên werzîşê yên populer li gorî rêzikên dûr û 
tenduristiyê vebikin. 

Germên hewcedariyên derveyî dikarin ji 20-ê Gulanê ve bi 
çavdêriya hişk ên rêzikên dûr û tenduristiyê vebibin. Ew van 
hewaran, ku tenê ji bo valahiyê têne bikar anîn, ji derve nade 

Destpêka 30-ê Gulanê, gengaz e ku meriv bi werzîşên ku têkiliya 
fîzîkî ya neçûyî di nav deverên hundur de, di nav de, hewzên 
werzîşê yên hundurîn, tê de hebin. Di pêşbaziyên werzîşê de di 
lehengên zarokan, ciwanan û amatoran de jî dê destûr werin dayîn, 
û karanîna li deverên guhastin û sanayî yên bi tixûbdar bêne destûr 
kirin. 

6. Xizmetên xwarinê, otêl, tûrîzmê 

Vekirina hêdî hêdî ji bo xizmetên xwarinê, otêl û geştiyariyê 
ve diçe. 

Ya jêrîn ji 11-ê Gulanê ve gengaz e: 

 Operasyona xwaringeh, otêl, bars, barkêşan (şilav), kafe û 
kafirên giştî û xizmetên din ên xwaringehê bi dîtina dûrbûna 
hewcedarî û dîtina pîvanên tenduristiyê û parastina parastina 
enfeksiyona wezareta tenduristiyê misoger e. Li hundur û (ger 
hebe jî) li derve. 
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navxwe) dikarin li heman maseyê rûnin. 
Buffets bi xwarin dê bêne qedexekirin. 

 Bikaranîn û rûniştina geştiyar li xaniyên betlaneyê û cihên 
kampê (mijara qedexeyên têkiliyê). 

 Vekirina parkên vesazkirinê, keştiyên rêwîtiyê (bi têgîna 
tenduristiya pejirandî), xizmetên kirrûbirrê û qeyikê. 

Ji 18-ê Gulanê ve dê otêl, otêl, xanîyên xortan û cihên mîna wê 
bêne vekirin, digel vê yekê geştyarên li Almanya jî dijîn. Ev bi 
rêgezên hişk ên mîna xizmetên xwarinê re, tevî standardên 
tenduristî û parastina infeksiyonê ya Wezareta Tenduristiyê, ku di 
pîşesaziya xizmetê xwarinê de têne bicîh kirin, û herweha 
garantiya rêziknameyên dûr û qedexeyên li ser têkiliya bi wan re, 
têne şandin. 

Têlên germ û serşok, hewzên werzîşê û navendên tenduristiyê tê 
plankirin ku roja Pêncşemê (30-ê Gulanê, 2020) bi têgehên 
parastina parastina enfeksiyonê ji bo her navendên têkildar dest pê 
bikin. 

Kifşxane, klûb, dîsko û broşûr heta ku agahdariya bêtir bêne 
girtin dê bêne girtin. 

7. Hûrfiroşî û xizmet 

Kar dê di 11-ê Gulana 2020-an de bêyî destûrdan û ji aliyê rêzikên 
dûr û tenduristiya dûr ve were destûr kirin (1 kes per 10 metre 
çargoşeya firotanê). 
Têgehên taybetî yên tenduristî û parastina infeksiyona ku ji aliyê 
Wezareta Tenduristiyê ve hatî afirandin li salona, stadyûmên stud, 
manîkur û masazgehan bicîh dikin. Pêdivî ye ku stûdyoyên tatuyê 
heya hûrgilî bên girtin. 

8. Bûyer û kombûnên mezin 

Bûyerên mezin (wek pêşangeh, bazarên salane, festîvalên bajêr / 
gund / kolanê, pêşbaziyên kişandinê, festîvalên şerabê û bûyerên 
mîna) dê heta 31-ê Tebaxê were qedexekirin. Pêdiviyên dûrbûna 
heyî li ser tevgeran bicîh dikin. 

Bi dîroka mebesta 30-ê Gulanê, konferans û semîner dikarin bi 
têgehên ewlehiyê û bi hejmarek sînorkirî mêvan û beşdaran re bêne 
girtin. 
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9. Xizmetên çandî 

Ji 11-ê Gulanê, konserên piçûktir û performansên din ên giştî li 
derveyî xanî, an li xaniyên bi rêzikên hişk, parastina dev û poz, 
û têgînek ewlehiyê tête pejirandin ku ji aliyê rayedarên herêmî 
ve têne pejirandin. 
Komên muzîkê ku ji şeş beşdaran zêdetir li dibistanên 
muzîkê be, dê destûr bide. 
Ezmûnên li gorî hewcedariyên ewlehiyê li navendên çandî bêne 
destûr kirin. Ev yeka dike ku darbest û orkestrayên bi amûrên 
hewa re hindik maye ku enfeksiyonê bibin. 

Ji 30-ê Gulanê ve dest pê bike, sînema, şanoy, xaniyên opera û 
salona konserê dê vekirî be, bi kêmî ve 1,5 metre di navbera 
mêvanan de tête garantî kirin û bernameyek pejirandinê heye. 
Hebûna mezintir a personelên ewlekariyê pêşî li kombûnên li 
deverên benda û têkçûnê digire. 

Li şanoyên mezin, xaniyên opera û salona konserê, sazkirina kîjan 
hewcedariyê bêtir amadekirin, ji nû ve destpêkirina bernameya 
performansa birêkûpêk, ku di destpêka demsala din de dest pê dike, 
ji 1 Îlonê ve rast e. 

10. Fakulteyên zanîngehê 

Ji 11-ê Gulanê ve, dê ji bo xebatên perwerdehî û ezmûnî 
berbiçavkirina rû bi rû bên. 
 
Operasyonên ceribandin û ceribandinê li dibistanên bijîşkî û kolej, 
sazgeh û dezgehên wekhev, naha ji bo karmendên hukûmetê yên 
astengdar hene. 
Koleje bi taybetî di semestera havînê de leystikên serhêl didin. 

11. Taybetmendiyên perwerdehiya derveyî 

Ji 11-ê Gulanê, bûyerên li navendên Perwerdehiya mezinan û 
çalakiyên derveyî yên gelemperî, olî û taybet, di nav de Heke 
rêziknameyên dûr û hîjyarî hene û di zêdetirî 100 beşdaran de, 
ceribandin li cîhên mezin destûr ne. 
Xizmetên werzîşê yên belaş ji 7ê Gulanê ve ji bo têkilî bi zarok û 
mezinan re tê destûr kirin. 



Ji 30-ê Gulanê ve, dê çalakiyên normal normal ji bo xebata 
ciwanan, xebata çandî ya ciwanan, xebata civakî ya ciwanan, 
û xizmetên piştevaniya zarok û mezinan peyde bibin. 
Dibe ku rêwîtî bi gelemperî berbi cihên nêzî, tevî rêwîtiya komê 
(wekî komeleyên ciwanan) bên kirin. 

12. Xizmetên olî 

Li gorî têgezên tenduristî û ewlehiya dêr û civakên olî ji 1-ê 
Gulanê destûrên xizmetên olî têne destûr kirin. 

Ev nivîsa çapê li ser malpera eyaltî serhêl heye www.land.nrw jî peyda 
dibe 

Agahdariya gelemperî ya têkildarî parastina daneyê 
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