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  هیاعالم
 
 مطبوعات

حسن  ی  وستفالن هنوز هم در مس-نیالشت: نوردرا الوزرا سیرئ
 یهمسا
 

 است شگامیتر پبزرگ ت  اروپا جاد یو ا گ

  یبرا نهیالزامات قرنط الت  یفدرال و ا یهادولت
 
اروپا  هیعضو اتحاد یکه از کشورها  مسافرات

  نیالشت: ا الوزرا سیرئ –کننداعالم یم را ملغ   گردند بازیم ا یتانیبر  ی   شنگن و همچن مانیو پ

  کیگام 
 

به دنبال  ،یمردم، به خصوص افراد ساکن در مناطق مرز  یخاطر بزرگ برا آسودگ

 خواهد شد ت  وستفالن اجرا-نیشب امشب در نوردرا مهیاز ن د یداشت / حکم جد د خواه

 را منتشر کرده است:  ر یز  هیاعالم الت  یدولت ا

 یو ورود بتوانند مسافران خروج   ها التیو فدرال امروز موافقت خود را اعالم کردند تا ا االت  یدولت ا

و  نیاشتاخت   ینروژ، ل سلند،یاروپا و ا هیشنگن )اتحاد مانیاروپا و پ هیعضو اتحاد یاز کشورها

در خانه،  یافتهدو ه نهیو گذراندن دوره قرنط را از تعهدات مسافرت   ا یتانیبر  ت   ( و همچنسیسوئ

 .خواهد شد ت  وستفالن اجرا-نیحکم از امروز در نوردرا نیکنند. ا  مستثن  

کرونا فائق خواهد   روسیبر و  آلمان فقط در صورت  »الشت اظهار داشتند:  ت   آرم یآقا الوزرا سیرئ

حمل و نقل افراد، کاالها و خدمات به طور کامل به روال قبل  یآمد و شد در اروپا برا یآمد که آزاد

فدرال و  یهاتدول یاروپا و شنگن از سو  هیشهروندان اتحاد یبرا نهیقرنط ت   اتمام قوان« »بازگردد

کار   نیا . میاور یامروز آن را به اجرا در ب ت   هم د یکه با  شوند مهم محسوب یم اعالم شده و گایم الن  یا

سکونت  یمرز  که در نواج  عموم مردم، به خصوص کسات   یو برا کند یم جاد یا قانوت   تیشفاف

. عالوه کند ارسال یم حواض امیپ کیهم  اقتصاد محیل یمرست بخش خواهد بود و برا ار یدارند، بس

 «.میکندوباره اروپا ارسال یم یساز  یعاد ی  در مس هیهمسا یکشورها  یواضح برا امیپ کی ن،یبر ا

 نیحل بود. ما ااز راه اروپا بخش   ،جهات   یی  گهمه نیما، در هنگام آغاز ا یبرا»اضافه کردند:  شانیا

 کی و هلند حن   کیوستفالن با بلژ -نینوردرا ی. مرزهامیگذاشت  انیدر م ی   مسئله را با دولت فدرال ن

 کیخود ارتباط نزد گانیکارگروه عبور از مرز، با همسا  کیاز  یی  گبار هم بسته نشدند. ما با بهره

  .میکرونا مبارزه کرد  روسیبا و  گر یکدیو از همان آغاز در کنار  میداشت
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 یهاکمک  ت   ها و همچنو دولت ت   مسئول انیتبادل اطالعات م یمسئله نه تنها رو  نیا

 یدوباره رو  کند ما هم کمک یم محیل یاست، بلکه به اقتصادها گذار ی  تأث هیدوسو  پزشیک

را  یفرامرز  سمیتور  لیتسه گر یبار د کیمسئله  نیمدت ا انی. در مستند یخودشان با یپا

 .است ر یپذامکان نهیبا لغو مقررات قرنط فقطکار   نی. اد ی  گدر بر یم

از  د یرا اعالم خواهد کرد. مقررات جد افتهییی  آماده است و امروز مقررات تغ الن  یا دولت

 «. خواهند شد  ت  شب اجرا مهین

 هیعضو اتحاد یکه از کشورها  مسافرات   یموجود برا یهاتینه تنها محدود اتیی  تغ نیا

شنگن و  مانیعضو پ یبه عنوان کشورها سینروژ و سوئ ن،یاشتاخت   یل سلند،یاروپا و ا

در نظر  ی   مرزها را ن یدر آنسو  یی  گبلکه همه کند،را لغو یم شوند وارد کشور یم ا یتانیبر 

 نهیبه قرنط از یروبرت کخ درباره عدم ن تو یو اعالم انست د یدر صورت صالحد عن  ی. د ی  گیم

مواجه نخواهند شد.  ن  یمحدود چیبا ه ی   ن ها التیا نیاز ا یمسافران ورود ها،التیا بعض  

شنگن ممکن  مانیپ یاروپا و کشورها هیدر اتحاد یی  گهمه د یدر مقابل، در صورت تشد

 باز گردد.  ها التیا نیبه ا وبارهد و مراقبن   شگرانهیپ ی  است تداب

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

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

 حفاظت از اطالعات قانون عمویم


