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 417/05/2020 - ینشست خب  

 یساز ادهیوستفالن در حال پ نیاز طرح نوردرا یشب  یمراحل ب

 کرونا  روسیمقابل با و  یهدفمند برا ماتیتنظ -هستند 

تجمعات تا  یو صدور مجوز برا الت  یا-تماس بر اساس توافق فدرال یهاتیکاهش محدود

  یدادهایو رو  نماها ی/ حضور در س عمویم یحداکبر ده نفر در فضاها
 

 یهاو رقابت فرهنگ

 
 
 مقررات احتمایل قیتعل ،یحیو تفر  ورزش همگان

 را منتشر کرده است:  ر یز  هیاعالم الت  یدولت ا

وستفالن، -نینوردرا الت  یاز طرح دولت ا بخش   یو با اجرا 2020مه  30مورخ روز شنبه، در 

 دا یاز گذشته کاهش پ شیکرونا ب  روسیمقابله با انتشار و  یاعمال شده برا یهاتیمحدود

استثنا  یهاگروه  یتماس برا یهاتیبه کاهش محدود توانموارد یم نیخواهد کرد. از جمله ا

ررات اشاره کرد. مق الت  یفدرال و ا یهادولت ی   توافق ب نیآخر تا سقف ده نفر بر اساس 

مراکز  ر یسا ا یکنرست و   یهاتئاترها، اپراها و سالن نماها،یکه در س  ی  دادهایمربوط به رو 

 
 

  نیهم مشمول ا و همگای   یحیتفر  ورزش   یهارقابت ی   و همچن ،خصویص ا ی دولت   فرهنگ

 .شوندیم تیکاهش محدود

 20در  ها تیاز زمان آغاز کاهش محدود»الشت اظهار داشتند:  ی   آرم یآقا الوزرا،سیرئ

کرده   دا یدرصد کاهش پ 75از  شیوستفالن تا ب-نیروزانه در نوردرا یتعداد موارد ابتال ل،یآور 

 
 

عدد در  نیمورد بود، اما در حال حاض  ا 500باالتر از  لیدر آور  است. اگرچه متوسط هفتگ

. رفتار میتشکر بدهکار هست کی التیاست. ما به مردم ا دهیرس 102به  ور رسارس کش

از خود  19-دیکوو   روسیو  وعیاز مردم در زمان ش که بخش اعظیم  یامسئوالنه و دلسوزانه

به  میتوان. ما یممیوستفالن را اجرا کن-نیطرح نوردرا ینشان دادند به ما اجازه داد مراحل بعد

گام   کیو  میادامه بده ها تیکاهش گام به گام محدود  ی  به حرکت محتاطانه خود در مس آرایم

و  یر یپذتیحس مسئول ی. ما هنوز هم رو میشو  تر کیمسئوالنه نزد یساز یبه عاد گر ید

 د یرا حفظ کرد و با اجتمایع یهافاصله د ی. هنوز بامیکنخود حساب یم التیمنطق ساکنان ا

 «. میمسئوالنه رفتار کن به شکیل گرانیتا حد امکان با خودمان و د
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 یهدف برا یهامشخص شده است و داده وستفالن مراحل مختلف  -نیر طرح نوردراد

به  ،ی  گهمه یمار یب نیرشد ا انی   بدون توجه به م د یدر نظر گرفته شده که با مناطق خایص

و در  کند وستفالن حفاظت یم-نیاز سالمت شهروندان در نوردرا کرد یرو  نی. اند یایاجرا در ب

  نانیو اطم ت  یبشیپ تیحال قابل ی   ع
 

کاهش   نی. ادهد یم شیرا افزا و عمویم یاقتصاد زندگ

ش ب شود مداوم انجام یم یهاای  یبا توجه به ارز  ها تیمحدود  نحوه گسی 
ً
 یمار یو مشخصا

 یهابه آن اشاره شد، داده نیاز ا شیکه پ  در آن در نظر گرفته شده است. اطالعای   ی  گهمه

 . شود در نظر گرفته یم ها داده نیهدف هستند و انحراف از ا

به  2020مه  30اعالم شده و از مورخ  2020مه  27مربوطه در روز چهارشنبه  حکم قانوی  

 .دیابیآن را ب www.land.nrw با مراجعه به د یتوان. یمد یآاجرا در یم

وح  دیمقررات جد مشر

 2020مه  30 خی    وستفالن، از تار -نیکرونا در نوردرا  روسیحفاظت در برابر و  د یحکم جد در 

 :خواهد کرد دا یکاهش پ  ر یز  یهاتیمحدود

 یرفتار  ی   تماس و قوان یهاتیمحدود .1

 26 خی    از تار  الت  یفدرال و ا یهادولت انیتماس بر اساس توافقنامه م فعیل یهاتیمحدود

 ی   ساکن ا یها )خانواده ی   شیپ دشدهییتأ یهاتا در کنار گروه شود اعمال یم به شکیل 2020مه 

تجمع کنند.  عمویم یهاطیکنند در مح  دا یگروه متشکل از ده نفر هم اجازه پ  کیدو خانه(، 

به  کنند،یم دا یجلسه حضور پ کیکه در   یافراد یی  ردگ تیاز قابل نانیالزام اطم حال ی   در ع

 .ستیقوت خود باق

و در کنار آن الزام استفاده از  شود می  هنوز هم اعمال یم 1.5 فاصله عمویم ن،یبر ا عالوه

 .شود تیهمچنان رعا د یخاص با یفضاها در بعض   ت  یپوشش دهان و ب یماسک برا

2.  
 

 مراکز فرهنگ

  یهاتئاترها، اپراها و سالن نماها،یس ،اصول مراقبت بهداشت   تیاز رعا نانیصورت اطم در 

 بازگشا توانند کنرست یم
ً
بند  نیآزاد هم مشمول ا یروباز در فضا یهاشوند. سالن ی  مجددا

 100از  شی  یب نیتعداد حاض   ا یمعمول استفاده شود  یچهارم فضا کیاز  شیهستند. اگر از ب

 .خواهد بود الزایم و حفاظت   بهداشت   ژهیطرح و  کینفر باشد، استفاده از 

 ورزش .3

کنند هم اجازه   دا یقرارداد ملزم هستند در کنار هم حضور پ کیکه با توجه به مفاد   ی  هاگروه

طرح مراقبت  تی. در صورت رعاند ی  روباز را از رس بگ یخود در فضاها ورزش   تیدارند فعال

 قیو تعل رختکن و ضدعفوی   یاز جمله استفاده از فضاها - و اصول بهداشت   یمار یدر برابر ب

 خاص لزاماتا برخ  
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روباز مجاز هستند. در موارد  یدر فضاها ورزش   یحیتفر  یهاتیو فعال اجتمایع یهاقابتر 

ها امکان اجتناب از تماس که در آن  رزیم یهاو ورزش ت  یتمر  ،ورزش   یهاتیتمام فعال گر،ید

 مجزا، از جمله مراکز آی   یشنا ی  مس یدارا یوجود ندارد، ممنوع هستند. استخرها بدی  

 بازگشایم ده،یرسپوش
ً
 .شوند ی  توانند مجددا

 لیتعط یخدمات روزها .4

است.  ر یپذامکان یمار یاز ب یگر یو پ الزامات بهداشت   تیاز اتوبوس با رعا استفاده

خود را با  تابستای   التیتعط ،مت  یو ا الزامات بهداشت   تیبا رعا توانند آموزان یمدانش

 یشهر و سفرها هیحاش حاتیتفر  ل،یتعط یروزها حاتیروزانه اتوبوس، تفر  یسفرها

 .بگذرانند مسافت طوالی  

 ها، جلساتکنفرانس  ها،ن  گردهما .5

مربوطه  مت  یا یهاطرح تیدر صورت رعا توانند ها و جلسات یمکنفرانس  ،فت   یهای  گردهما

 از رس گرفته شوند.  گر یبار د کی

 به آدرس الت  یدولت ا تیساوب یرو  نیبه صورت آنال  می   مطبوعان   نیا

www.land.nrw  .س قرار دارد  هم در دسب 

 حفاظت از اطالعات قانون عمویم


