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اعالمیه مطبوعات

رئیسالوزرا الشت :نوردراین-وستفالن هنوز هم در مسی حسن
همسایگ و ایجاد اروپات بزرگتر پیشگام است
دولتهای فدرال و ایالت الزامات قرنطینه برای مسافرات که از کشورهای عضو اتحادیه اروپا
و پیمان شنگن و همچنی بریتانیا بازیمگردند را ملغ اعالم یمکنند– رئیسالوزرا الشت :این
گام یک آسودگ خاطر بزرگ برای مردم ،به خصوص افراد ساکن در مناطق مرزی ،به دنبال
خواهد داشت  /حکم جدید از نیمه شب امشب در نوردراین-وستفالن اجرات خواهد شد
ر
منتش کرده است:
دولت ایالت اعالمیه زیر را
دولت ایاالت و فدرال امروز موافقت خود را اعالم کردند تا ایالتها بتوانند مسافران خروج و ورودی
از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پیمان شنگن (اتحادیه اروپا و ایسلند ،نروژ ،لیختاشتاین و
سوئیس) و همچنت بریتانیا را از تعهدات مسافرت و گذراندن دوره قرنطینه دو هفتهای در خانه،
مستثن کنند .این حکم از امروز در نوردراین-وستفالن اجرات خواهد شد.
رئیسالوزرا آقای آرمت الشت اظهار داشتند« :آلمان فقط در صورت بر ویروس کرونا فائق خواهد
آمد که آزادی آمد و شد در اروپا برای حمل و نقل افراد ،کاالها و خدمات به طور کامل به روال قبل
بازگردد» «اتمام قوانت قرنطینه برای شهروندان اتحادیه اروپا و شنگن از سوی دولتهای فدرال و
ایالن اعالم شده و گایم مهم محسوب یمشوند که باید همت امروز آن را به اجرا در بیاوریم .این کار
شفافیت قانوت ایجاد یمکند و برای عموم مردم ،به خصوص کسات که در نواج مرزی سکونت
دارند ،بسیار مرست بخش خواهد بود و برای اقتصاد محیل هم یک پیام واضح ارسال یمکند .عالوه
بر این ،یک پیام واضح برای کشورهای همسایه در مسی عادی سازی دوباره اروپا ارسال یمکنیم».
ایشان اضافه کردند« :برای ما ،در هنگام آغاز این همهگیی جهات ،اروپا بخش از راهحل بود .ما این
مسئله را با دولت فدرال نی در میان گذاشتیم .مرزهای نوردراین-وستفالن با بلژیک و هلند حن یک
بار هم بسته نشدند .ما با بهرهگیی از یک کارگروه عبور از مرز ،با همسایگان خود ارتباط نزدیک
داشتیم و از همان آغاز در کنار یکدیگر با ویروس کرونا مبارزه کردیم.
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این مسئله نه تنها روی تبادل اطالعات میان مسئولت و دولتها و همچنت کمکهای
پزشیک دوسویه تأثیگذار است ،بلکه به اقتصادهای محیل ما هم کمک یمکند دوباره روی
پای خودشان بایستند .در میان مدت این مسئله یک بار دیگر تسهیل توریسم فرامرزی را
در بر یمگید .این کار فقط با لغو مقررات قرنطینه امکانپذیر است.
دولت ایالن آماده است و امروز مقررات تغیییافته را اعالم خواهد کرد .مقررات جدید از
نیمه شب اجرات خواهند شد».
این تغییات نه تنها محدودیتهای موجود برای مسافرات که از کشورهای عضو اتحادیه
اروپا و ایسلند ،لیختاشتاین ،نروژ و سوئیس به عنوان کشورهای عضو پیمان شنگن و
بریتانیا وارد کشور یمشوند را لغو یمکند ،بلکه همهگیی در آنسوی مرزها را نی در نظر
یمگید .یعن در صورت صالحدید و اعالم انستیتو روبرت کخ درباره عدم نیاز به قرنطینه
بعض ایالتها ،مسافران ورودی از این ایالتها نی با هیچ محدودین مواجه نخواهند شد.
در مقابل ،در صورت تشدید همهگیی در اتحادیه اروپا و کشورهای پیمان شنگن ممکن
است تدابی پیشگرانه و مراقبن دوباره به این ایالتها باز گردد.
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