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Hikûmeta federal û hikûmetên eyaletan tevlî welatên YE û Şengenê,
ji bo ku rêwîyên ji Brîtanyaya Mezin hatî bi paş ve bistînin biryar
dane ku berpirsîyarîya kerentînayê bi dawî bînin - Serekwezîr
Laschet: Ev gav, xasma ji bo kesên li herêmên sînorî dijîn dê
hêsanîyeke pirr pêk bîne / Bihevxistina nû îro nîvê şeve li Bakurê
Ren-Vestfalyayê dikeve rewacê
Hikûmeta eyalete vê dide zanîn:
Hikûmetên eyaletê îro bi ḥikûmeta federal re, ji bo ku di nava çend
rojên pêş de rêwîyên ji YE û eyaletên bi Şengenê ve têkildar (tevlî YE;
Îzlanda, Norwêç, Lîhtenştayn û Swîsrayê) ji bilî van ji bo ku yên ji
Brîtanyaya Mezin hatî jî bistînin welêt, li hev kirine. Rêwîyên bi vî awayî
bikevin welatî dê bi dirêjahîya du hefteyên bên xistin karantînayê.
Bakurê Ren-Vestfalyayê dê ji îro pê de vê lihevkirinê pêk bîne.
Serekwezîr Armin Laschet li ser vê mijarê vê bi lêv kiriye: “Elmanya, bi
tenê dema ku dîsa serbestîya çûn û hatina mirovan, malan û xizmetan
dîsa pêk were dê bi krîza koronayê karibe. Biryara ku îro ji alîyê
hikûmetên federal û eyaletan a ji bo welatîyên Dewletên YE û Şengenê
ve ji bo bipaşîanîna berpirsîyarîya karantînayê dayî, gaveke giring e û
em ê vê îro demildest pêk bînin. Ev, zelalîya qanûnî pêk tîne û nemaze li
li herêmên sînorî ji bo mirovan dibe hêsanî û ji bo aborîya me ya hundirê
welatî peyameke giring dide. Ji bilî van, dema Ewrûpa vedigere proseya
asabûnê, em ji welatên xwe yên cîran re jî peyameke zelal dişinin.
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Ewrûpa, ji destpêka şofê ve ji bo me perçeyeke çaredîtinê bû. Me vê li
ḥikûmeta federal jî parast. Li Bakurê Ren-Vestfalyayê, sînorên ji bo
Belçîka ve Hollandayê tu car nehatin girtin. Di çarçoveya “wezîfeyeke
dersînorî” de ji bo bi hev re pevçûna di dijî şofa koronayê me ji serîya
serî ve bi cîranên xwe re têkilîyeke nêzîk kiriye. Ev ne bi tenê ji bo di
nava destûrdaran û hikûmetan de dan û sitandina zanyarîyan û
pêkanîna alîkarîya tibbî ya dualî, digel vê yekê ji bo ku aborîya me li ser
pêyan bimîne hatiye kirin. Di nava vê de di heyameke navîn de
çalakkirina geşta dersînorî jî heye. Ev bi tenê bêyî hebûna bihevxistinên
karantînayê dibe.
Ḥikûmeta eyalete xwekarkirî ye û ew ê fermana qanûnî ya guherandî
îro bide zanîn. Fermana qanûnî ya nû dê ji nîvî şevê pê de bê pêkanîn.”
Bi guherandinên kirî digel bi tenê YE û welatên Şengenê Îzlanda,
Lîhtenştayn, Norwêc û Swîsrayê, yên ji Brîtanyaya Mezin vegerîyayî ji
kêmkirinan bêrî nebin. Sibêro, dê li derveyê welêt dê ji proseya
enfeksîyonê jî bêtir bê hişyarbûyîn. Eger Enstîtuya Robert Koch
bixuyîna ku ji bo van welatan karantina navê, yên ji welatên din hatî jî
dê ji kêmkirinan bên bêrîkirin. Ji alîyê din ve li welatên endamê YE û
welatên Şengenê ji nû ve zindîbûna şofê dibe bibe sebeb ku li ser van
welatan dîsa nehiştinên parêzkar pêk bên.
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