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Kuzey Ren-Vestfalya Planı'nın daha ileri
adımları uygulamaya sokuluyor - Korona
koruyucu önlemlerin amaca uygun olarak
uyarlanıyor
Federal ve Eyalet hükümetleri kararına uygun olarak kamusal
alanda on kişiye kadar olan temas kısıtlamaları
kaldırılıyor/Koşullara uymak kaydıyla sinemaya gitme ve kültürel
etkinlik, kitlesel ve serbest zaman sporları mümkün olacak
Eyalet hükümeti şunu bildirmektedir:

30 Mayıs 2020 Cumartesi günü, eyalet hükümetinin Kuzey RenVestfalya planının bir parçası olarak Kuzey Ren-Vestfalya'da anti-korona
önlemlerinin daha fazla gevşetilmesi sağlanacak. Bunlar arasında, diğer
şeylerin yanı sıra, federal ve eyalet hükümetleri arasındaki son
anlaşmaya uygun olarak on kişiye kadar olan gruplara ilişkin temas
kısıtlamalarının gevşetilmesi ayrıca sinemalarda, tiyatrolarda, opera ve
konser salonlarında ve diğer kamu veya özel kültür kurumlarında
etkinliklerin yanı sıra kitle ve boş zaman sporlarında yarışmaların
düzenlenmesini sağlayacak düzenlemeler yer almaktadır.
Başbakan Armin Laschet şunu ifade etmiştir: “20 Nisan'daki ilk
açılışlardan bu yana, Kuzey Ren-Vestfalya'daki günlük yeni
enfeksiyonların sayısı yüzde 75'ten fazla azaldı. Bu rakam Nisan ayında
ortalama haftada 500'ün üzerindeyken, bugün itibariyle ülke çapında
102'dir. Ülkemizdeki insanlara çok teşekkür ederim. Covid 19 salgınıyla
mücadelede büyük çoğunluğun sorumlu ve düşünceli davranışı, Kuzey
Ren-Vestfalya planımızda daha ileri adımlar atmamızı sağlıyor. Bu
sayede ihtiyatlı kademeli açılış sürecini devam ettirebiliyor ve sorumlu
normale doğru bir sonraki adımı atabiliyoruz. Ülkemizdeki insanların
izan ve öz sorumluluklarına güvenmeye devam ediyoruz. Mesafenizi
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mümkün olan her yerde korumak ve kendinize ve başkalarına karşı
sorumlu davranmak hala önemlidir.”
Kuzey Ren-Vestfalya Planı, enfeksiyon sürecinin gelişmesine bağlı
olarak uygulanması gereken, belirli hedef verileri kapsamında her bir
alan için farklı seviyeler öngörmektedir. Bu yaklaşım, Kuzey RenVestfalya sağlık korumasının yanı sıra ekonomik ve kamusal yaşam için
öngörülebilirlik ve güvenilirlik sunmaktadır. Açılışlar, enfeksiyon sürecinin
gelişiminin sürekli değerlendirilmesi ve açık bir şekilde kaydedilmesi ile
gerçekleşecektir. Bahsedilen veriler ayrıca sapmalara tabi olabilen hedef
verilerdir.
İlgili yasal düzenleme 27 Mayıs 2020 Çarşamba günü açıklandı ve 30
Mayıs 2020'de yürürlüğe girecek. www.land.nrw adresinde bulunabilir.

Ayrıntılı olarak yeni düzenlemeler
Kuzey Ren-Vestfalya Eyaletinin yeni Korona Koruma Yönetmeliği 30
Mayıs 2020'den itibaren aşağıdaki hafifletmeleri sağlıyor:
1. Temas kısıtlamaları ve davranış kuralları
Mevcut temas kısıtlamaları 26 Mayıs 2020'deki federal hükümet ile
federal devletler arasındaki karara uygun olarak daha da
geliştirilecektir. Öyle ki daha önce olası konstelasyona (aile veya iki
hane) ek olarak, kamusal alanda on kişiye kadar bir grup
toplanabilecek duruma gelecektir. Bu, bir araya gelip toplanan
kişilerin takip edilebilirliğinin sağlanması şartıyla uygulanır.
Buna ek olarak, belirli alanlarda bir ağız-burun maskesi takma
zorunluluğu da dahil olmak üzere 1.5 metrelik genel mesafe
kuralı uygulanmaya devam edilecektir.
2. Kültür kurumları
Sinemalar, tiyatrolar, operalar ve konser salonları, hijyen ve
enfeksiyon korumasını sağlamaları koşuluyla ziyaretçilere yeniden
açılabilecektir. Bu aynı zamanda açık hava etkinlikleri için de
geçerlidir. Düzenli kitle kapasitesinin dörtte birinden veya 100'den
kişiden fazla bir katılım söz konusu olacaksa, özel bir hijyen ve
enfeksiyon koruma konsepti gereklidir.
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3.Spor
Temas kısıtlamaları kapsamında buluşmasına izin verilen kişi
gruplarının tekrar temassız açık hava sporları yapmalarına izin
verilmektedir. Bu bağlamda, hijyen ve enfeksiyon koruma konseptine
uyulması kaydıyla, şartlara bağlı olarak soyunma odaları ve sıhhi
tesislerin kullanımı da dahil olmak üzere, eğlence ve açık hava
sporlarında yarışmalara tekrar izin verilecektir. Bu arada, kaçınılmaz
fiziksel temas gerektiren spor, antrenman ve müsabaka etkinlikleri
yasaktır. Pist, yüzme havuzu, kapalı yüzme havuzlarına yönelik
işletmeler faaliyetlerine tekrar başlayabileceklerdir.
4. Tatil hizmetleri
Enfeksiyon koruma koşulları altında tekrar otobüs seyahati
mümkündür. Öğrenciler, yaz tatillerini hijyen ve koruma
yönetmeliklerine uymak kaydıyla, günlük geziler, tatil dinlencesi,
şehir turu ve uzun mesafe geziler şeklinde tekrar yapabileceklerdir.
5. Ticaret fuarları, kongreler, konferanslar
Koruma konseptlerine uymak kaydıyla ticaret fuarlarının, kongrelerin
ve konferansların düzenlenmesine tekrar izin verilmektedir.
Bu basın bülteni internette eyalet hükümetinin www.land.nrw adresindeki web sitesinde
de bulunabilir.
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