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Müzeler, müzik okulları, ileri eğitim kurumları ve
anıtlar önümüzdeki hafta tekrar açılacak
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Merkezi hükümet-Eyalet kararları, kamu yararına yönelik kültür,
siyasal eğitim ve ileri eğitim kurumlarının temkinli ve sorumlu bir
şekilde açılmasını sağlıyor
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Kültür ve Bilim Bakanlığı şunu bildirmektedir:
Müzeler ve sergiler, müzik okulları, anıtlar ve halk eğitim okulu gibi kamu
yararına yönelik özel ve kamu eğitim kurumları önümüzdeki hafta tekrar
açılabilecek. Açılış için korona salgını sırasında gerekli temizlik ve hijyen
düzenlemelerine sıkı sıkıya uyulması bir önkoşuldur. Müzelerde,
sergilerde ve anıtlarda ayrıca maske takma yükümlülüğüne uyulmalıdır.
Müzik okullarında, açılış başlangıçta bireysel derslerle sınırlıdır. Eyalet
hükümeti buna, 30 Nisan'daki Merkez- Eyalet arasındaki istişarelerin
sonuçları temelinde karar vermiştir. Somut koşullar, 4 Mayıs'ta yürürlüğe
giren Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nin yeni Korona Koruma
Yönetmeliğinde (CoronaSchVO) düzenlenmiştir. Her bir kuruluşun
faaliyete ne zaman ve nasıl başlayacağı, kendilerini bildireceklerdir.
Kültür ve Bilim Bakanı Isabel Pfeiffer-Poensgen şunu ifade etmiştir:
“Müzelerin, sergilerin ve müzik okullarının gelecek hafta dikkatli bir
şekilde yeniden açılabilecek olmasından oldukça memnunum. Bu kültür
için önemli bir umut ışığıdır. Federal ve eyalet hükümetlerinin önerisi
sadece ev halkı için değil, Kuzey Ren-Vestfalya'daki sanatçılar için de iyi
bir haberdir. Artık sanatı doğrudan deneyimlemenin mümkün olduğu için
çok mutluyum ” .
Kültür ve Sürekli Eğitim Bakanlığı Parlamento Devlet Sekreteri Klaus
Kaiser, kararı şu şekilde yorumlamıştır:” Özel ve kamusal sürekli eğitim
kurumlarının açılmasıyla, eyalet hükümeti Kuzey Ren-Vestfalya'da
sürekli eğitimin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Tabii ki,
hijyen ve mesafe düzenlemelerine sıkı sıkıya uyulması, kurumlar için
büyük bir zorluk anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, eyalet hükümeti
olarak, sorumluların ihtiyat ve dirayetle çalışmaya devam edeceğine
inanıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlama haftalarından sonra, birçok kişi
tekrar yaşadıkları yerlerdeki eğitim kurslarına katılmaktan mutluluk

duyacaktır. Bu açılışla, korona krizinin eğitim ortamımızda yarattığı tüm
sorunların ortadan kalkmayacağının farkındayız. Bu nedenle, kamu
yararına yönelik ileri eğitime ilişkin finansal bir çözüm için çalışmaya
devam edeceğiz.”

Basınla ilgili sorularınız için lütfen Kültür ve Bilim Bakanlığının 0211 896-4790
numaralı telefondan irtibata geçiniz.
Bu basın bülteni internette eyalet hükümetinin www.land.nrw adresindeki web
sitesinde de bulunabilir.
Sosyal medya ile ilgili veri koruma bildirimi
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