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تطبيق المزيد من الخطوات التقدمية في خطة والية شمال الراين
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وستفاليا – اتخاذ إجراءات تستهدف مواءمة منظومة الحماية
من كورونا مع األوضاع المستجدة
تيسير القيود المفروضة على التالمس بما يتوافق مع قرار الدولة
والواليات األلمانية ليصل العدد المسموح بتواجده في األماكن العامة إلى
عشرة أفراد  /إتاحة إمكانية الذهاب إلى السينما وحضور األحداث الثقافية
وعقد مسابقات الرياضات الشعبية أو رياضات أوقات الفراغ بشروط
صرحت الحكومة المحلية في بيان لها:
اعتبارا من يوم السبت ،الموافق  30مايو  ،2020سوف تطبق الحكومة المحلية لوالية
ً
شمال الراين وستفاليا المزيد من التيسيرات على إجراءات مكافحة كورونا ،وذلك في
إطار الخطة الموضوعة من جانب حكومة الوالية .ومن ضمن هذه اإلجراءات تيسير
القيود المفروضة على التالمس بين األفراد في المجموعات ،بحيث تم السماح بتجمع ما
يصل إلى عشرة أفراد استنادًا إلى التفاهم األحدث الذي توصلت إليه الدولة مع الواليات
األلمانية والتشريعات الخاصة بإقامة األحداث في دور السينما والمسارح ودور األوبرا
والحفالت الموسيقية والمنشآت الثقافية العامة أو الخاصة األخرى والمسابقات في
الرياضات الشعبية ورياضات أوقات الفراغ.
وقد عقّب رئيس الوزراء المحلي أرمين الشيت على ذلك بقوله" :شهدت أعداد حاالت
العدوى الجديدة المسجلة يوميًا في والية شمال الراين وستفاليا تراجعًا بنسبة تزيد عن
 %75منذ اتخاذ إجراءات الفتح والتيسير األولى في  20أبريل الماضي .وإذا كان
متوسط عدد حاالت العدوى في شهر أبريل يزيد بشكل واضح عن  500حالة ،فبحسب
اإلحصائيات الحالية تراجع العدد إلى  102حالة على مستوى الوالية .ويرجع الفضل

الكبير في ذلك إلى المواطنين في واليتنا ،ذلك أن الغالبية العظمى منهم كانت تتبع سلو ًكا
ً
ومسؤوال عند التعامل مع جائحة كوفيد  ،19األمر الذي سمح لنا بتطبيق المزيد
واعيًا
من الخطوات التقدمية لتفعيل خطة الوالية على أرض الواقع .وفي هذا المقام أود التأكيد
على أنه يمكننا مواصلة مسارنا الحصيف في تطبيق إجراءات الفتح والتيسير التدريجية،
وهو ما يعني بالتبعية إحراز الخطوة التالية صوب حياة طبيعية مسؤولة .وفي هذا
اإلطار سوف نواصل اعتمادنا على عقالنية المواطنين في واليتنا ووعي كل منهم
تغييرا فهي الحفاظ على مسافة
بمسؤوليته الشخصية .أما اإلجراءات التي لن تشهد
ً
األمان بقدر اإلمكان والتعامل مع الذات واآلخرين بوعي ومسؤولية".
تجدر اإلشارة إلى أن والية شمال الراين وستفاليا تسعى في خطتها إلى تحقيق مراحل
تيسير تدريجية بجدول زمني محدد في مختلف القطاعات ،تلك المراحل من المقرر
تنفيذها ارتبا ً
طا بمسار التطور التالي لحاالت العدوى .وفي الوقت ذاته فإن طريقة
التصرف هذه تتيح لمواطني شمال الراين وستفاليا توفير الحماية الصحية وإمكانية
التخطيط وتحقيق عامل االعتمادية لحياتهم على المستويين االقتصادي والعام.
وإجراءات الفتح والتيسير يجري تطبيقها مع مراعاة التقييم الدائم ألوضاع تطور
العدوى والحفاظ على مسار التطور اإليجابي لها .والتواريخ المذكورة يقصد بها
صراحة المواعيد المستهدفة لتحقيق مراحل الخطة ويمكن أن تحيد عما هو مقرر بحسب
مجريات األمور.
تم إعالن الالئحة القانونية ذات الصلة يوم األربعاء ،الموافق  27مايو  ،2020ومن
المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في  30مايو  .2020ويمكن استدعاؤها على الموقع
.www.land.nrw
القواعد والتشريعات الجديدة بالتفصيل:
تهدف الحكومة المحلية لوالية شمال الراين وستفاليا من الئحة الحماية من كورونا
اعتبارا من  30مايو :2020
الجديدة التي وضعتها إلى تحقيق خطوات التيسير التالية
ً
 .1القيود المفروضة على التالمس والقواعد السلوكية
استنادًا إلى قرار الدولة والواليات الصادر في  26مايو  2020فسيتم تيسير القيود
المفروضة على التالمس القائمة ،بالشكل الذي يسمح – إلى جانب التجمعات المسموح
بها حتى اآلن (داخل األسرة الواحدة أو بين أسرتين) – بلقاء ما يصل إلى عشرة أفراد
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في مجموعة واحدة في األماكن العامة .يُطبق هذا التيسير بشرط معرفة األفراد
المجتمعين في اللقاء وضمان إمكانية الوصول إليهم.
وباإلضافة إلى ذلك فتسري القاعدة العامة للحفاظ على مسافة األمان البالغة متر
ونصف ،مع سريان االلتزام بارتداء كمامة األنف والفم في بعض النطاقات.
 .2المنشآت الثقافية
يمكن فتح أبواب دور السينما والمسارح ودور األوبرا وصاالت الحفالت الموسيقية
الستقبال زوارها مرة أخرى شريطة االلتزام بقواعد النظافة الصحية والحماية من
العدوى .ويسري إجراء التيسير هذا أيضًا على األحداث التي تقام في الخالء .من
الضروري تطبيق منظومة خاصة للنظافة الصحية والحماية من العدوى إذا كان من
المتوقع حضور عدد من المشاهدين يزيد عن ربع الطاقة االستيعابية المعتادة لمكان
الحدث أو عن  100شخص.
 .3القطاع الرياضي
مجموعات األفراد التي يسمح لها باللقاء في إطار القيود المفروضة على التالمس،
سيسمح لها أيضًا بممارسة األنشطة الرياضية – التي ال تخلو من التالمس – في الخالء.
وفي هذا اإلطار سيسمح مرة أخرى بعقد المسابقات التنافسية في الرياضات الشعبية
ورياضات أوقات الفراغ في الخالء ،شريطة االلتزام بتطبيق منظومة النظافة الصحية
والحماية من العدوى – وسيسمح أيضًا باستخدام منشآت تغيير المالبس والمرافق
الصحية بشروط .وال يزال حظر ممارسة األنشطة الرياضية والتدريبات وعقد
المسابقات ،التي ال يمكن بها تجنب التالمس البدني ،قائ ًما .ويمكن على الجانب اآلخر
إعادة تشغيل حمامات السباحة والزحاليق المائية ،أيضًا في الحمامات المغطاة.
 .4عروض العطالت
يمكن إعادة تنظيم رحالت الحافالت مع االلتزام بشروط الحماية من العدوى .والتالميذ
يمكنهم قضاء العطلة الصيفية مرة أخرى من خالل القيام بنزهات خلوية نهارية
واالستمتاع بأوقات الفراغ واالستجمام عند أطراف المدينة والقيام برحالت لمسافات
بعيدة مع االلتزام بلوائح النظافة الصحية والحماية من العدوى.
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 .5المعارض والمؤتمرات واالجتماعات
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يسمح من جديد بمعاودة إقامة المعارض والمؤتمرات واالجتماعات المتخصصة،
شريطة تطبيق قواعد الحماية الصحية.
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ملحوظة خاصة بحماية البيانات في وسائل اإلعالم االجتماعية

