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مراحل بیشبی از طرح نوردراین وستفالن در حال پیادهسازی
هستند  -تنظیمات هدفمند برای مقابل با ویروس کرونا
کاهش محدودیتهای تماس بر اساس توافق فدرال-ایالت و صدور مجوز برای تجمعات تا
ر
حداکب ده نفر در فضاهای عمویم  /حضور در سینماها و رویدادهای فرهنگ و رقابتهای
ورزش همگان و تفرییح ،تعلیق احتمایل مقررات
ر
منتش کرده است:
دولت ایالت اعالمیه زیر را
در روز شنبه ،مورخ  30مه  2020و با اجرای بخش از طرح دولت ایالت نوردراین-وستفالن،
محدودیتهای اعمال شده برای مقابله با انتشار ویروس کرونا بیش از گذشته کاهش پیدا
خواهد کرد .از جمله این موارد یمتوان به کاهش محدودیتهای تماس برای گروههای استثنا
تا سقف ده نفر بر اساس آخرین توافق بی دولتهای فدرال و ایالت اشاره کرد .مقررات
مربوط به رویدادهای که در سینماها ،تئاترها ،اپراها و سالنهای کنرست و یا سایر مراکز
فرهنگ دولت یا خصویص ،و همچنی رقابتهای ورزش تفرییح و همگای هم مشمول این
کاهش محدودیت یمشوند.
رئیسالوزرا ،آقای آرمی الشت اظهار داشتند« :از زمان آغاز کاهش محدودیتها در 20
آوریل ،تعداد موارد ابتالی روزانه در نوردراین-وستفالن تا بیش از  75درصد کاهش پیدا کرده
است .اگرچه متوسط هفتگ در آوریل باالتر از  500مورد بود ،اما در حال حاض این عدد در
رسارس کشور به  102رسیده است .ما به مردم ایالت یک تشکر بدهکار هستیم .رفتار
مسئوالنه و دلسوزانهای که بخش اعظیم از مردم در زمان شیوع ویروس کووید 19-از خود
نشان دادند به ما اجازه داد مراحل بعدی طرح نوردراین-وستفالن را اجرا کنیم .ما یمتوانیم به
آرایم به حرکت محتاطانه خود در مسی کاهش گام به گام محدودیتها ادامه بدهیم و یک گام
دیگر به عادیسازی مسئوالنه نزدیکتر شویم .ما هنوز هم روی حس مسئولیتپذیری و
منطق ساکنان ایالت خود حساب یمکنیم .هنوز باید فاصلههای اجتمایع را حفظ کرد و باید
تا حد امکان با خودمان و دیگران به شکیل مسئوالنه رفتار کنیم».
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در طرح نوردراین-وستفالن مراحل مختلف مشخص شده است و دادههای هدف برای
مناطق خایص در نظر گرفته شده که باید بدون توجه به میان رشد این بیماری همهگی ،به
اجرا در بیایند .این رویکرد از سالمت شهروندان در نوردراین-وستفالن حفاظت یمکند و در
عی حال قابلیت پیشبیت و اطمینان زندگ اقتصادی و عمویم را افزایش یمدهد .این کاهش
ً
محدودیتها با توجه به ارزیایهای مداوم انجام یمشود و مشخصا نحوه گسیش بیماری
همهگی در آن در نظر گرفته شده است .اطالعای که پیش از این به آن اشاره شد ،دادههای
هدف هستند و انحراف از این دادهها در نظر گرفته یمشود.
حکم قانوی مربوطه در روز چهارشنبه  27مه  2020اعالم شده و از مورخ  30مه  2020به
اجرا در یمآید .یمتوانید با مراجعه به  www.land.nrwآن را بیابید.
ر
مشوح مقررات جدید
در حکم جدید حفاظت در برابر ویروس کرونا در نوردراین-وستفالن ،از تاری خ  30مه 2020
محدودیتهای زیر کاهش پیدا خواهد کرد:
 .1محدودیتهای تماس و قوانی رفتاری
محدودیتهای فعیل تماس بر اساس توافقنامه میان دولتهای فدرال و ایالت از تاری خ 26
مه  2020به شکیل اعمال یمشود تا در کنار گروههای تأییدشده پیشی (خانوادهها یا ساکنی
دو خانه) ،یک گروه متشکل از ده نفر هم اجازه پیدا کنند در محیطهای عمویم تجمع کنند.
در عی حال الزام اطمینان از قابلیت ردگیی افرادی که در یک جلسه حضور پیدا یمکنند ،به
قوت خود باقیست.
عالوه بر این ،فاصله عمویم  1.5می هنوز هم اعمال یمشود و در کنار آن الزام استفاده از
ماسک برای پوشش دهان و بیت در بعض فضاهای خاص باید همچنان رعایت شود.
 .2مراکز فرهنگ
در صورت اطمینان از رعایت اصول مراقبت بهداشت ،سینماها ،تئاترها ،اپراها و سالنهای
ً
کنرست یمتوانند مجددا بازگشای شوند .سالنهای روباز در فضای آزاد هم مشمول این بند
هستند .اگر از بیش از یک چهارم فضای معمول استفاده شود یا تعداد حاضین بیشی از 100
نفر باشد ،استفاده از یک طرح ویژه بهداشت و حفاظت الزایم خواهد بود.
 .3ورزش
گروههای که با توجه به مفاد یک قرارداد ملزم هستند در کنار هم حضور پیدا کنند هم اجازه
دارند فعالیت ورزش خود در فضاهای روباز را از رس بگیند .در صورت رعایت طرح مراقبت
در برابر بیماری و اصول بهداشت  -از جمله استفاده از فضاهای رختکن و ضدعفوی و تعلیق
برخ الزامات خاص
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رقابتهای اجتمایع و فعالیتهای تفرییح ورزش در فضاهای روباز مجاز هستند .در موارد
دیگر ،تمام فعالیتهای ورزش ،تمریت و ورزشهای رزیم که در آنها امکان اجتناب از تماس
بدی وجود ندارد ،ممنوع هستند .استخرهای دارای مسی شنای مجزا ،از جمله مراکز آی
ً
رسپوشیده ،یمتوانند مجددا بازگشای شوند.
 .4خدمات روزهای تعطیل
استفاده از اتوبوس با رعایت الزامات بهداشت و پیگری از بیماری امکانپذیر است.
دانشآموزان یمتوانند با رعایت الزامات بهداشت و ایمت ،تعطیالت تابستای خود را با
سفرهای روزانه اتوبوس ،تفریحات روزهای تعطیل ،تفریحات حاشیه شهر و سفرهای
مسافت طوالی بگذرانند.
 .5گردهمانها ،کنفرانسها ،جلسات
گردهمایهای فت ،کنفرانسها و جلسات یمتوانند در صورت رعایت طرحهای ایمت مربوطه
یک بار دیگر از رس گرفته شوند.

این می مطبوعان به صورت آنالین روی وبسایت دولت ایالت به آدرس
 www.land.nrwهم در دسبس قرار دارد.
قانون عمویم حفاظت از اطالعات

