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Прессъобщение - 525/06/2020 

Федералното правителство премахва 
ограничителните мерки във връзка с 
пандемията за окръг Варендорф/ В окръг 
Гютерсло ограничителните мерки са 
удължени с една седмица/ Разпоредбите на 
Наредбата за защита от корона вируса се 
удължават за цялата провинция Северен 
Рейн-Вестфалия до 15 юли 
Министър-председателят Лашет: Похвала и благодарност на 

гражданите, но ограниченията в Гютерсло за защита на 

здравето все още са необходими 

Държавната канцелария съобщава: 

Правителството ще премахне ограничителните мерки във връзка с 

пандемията и ограниченията за обществения живот за окръг 

Варендорф от полунощ, във вторник, 30 юни 2020 г. В окръг 

Гютерсло настоящите правила и ограничителните мерки са 

удължени с една седмица до 7 юли 2020 г. В понеделник, 29 юни 

2020 г., министър-председателят Армин Лашет заедно с 

министърът на здравеопазването Карл-Йозеф Лауман и областните 

управители на Гютерсло и Варендорф, Свен-Георг Аденауер и Д-р 

Олаф Герике информираха и обясниха процедурата. 

В допълнение, разпоредбите на Наредбата за защита от корона 

вируса в Северен Рейн-Вестфалия се удължават с две седмици. Те 

ще важат поне до 15 юли 2020 г. 

Министър-председателят Армин Лашет: „С целенасочените 

решения от последните дни и последователното изпълнение на 

мерките, оказахме голям натиск върху гражданите в окръзите 

Гютерсло и Варендорф. Осъзнаваме това. Затова бих искал да 

благодаря на всички тях за разбирането и подкрепата им. Това 

важи и за кметовете по места, в тясно сътрудничество с които 

оценяваме хода на заразяването и съветваме за мерките. 

Резултатите от най-многобройните тестове в Германия с почти 40 

000 души след избухването на пандемията от корона вирус и 

развитието на броя на случаите потвърждава действията ни и 
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последните няколко дни трябва да бъдат предупреждение за всички 

нас, че вирусът все още не е преодолян и че трябва да бъдем 

внимателни и отговорни един към друг.“ 

Министър-председателят продължава: „С отговорния и прозрачен 

подход в окръзите Гютерсло и Варендорф и разширяването на 

мерките, осигуряваме на районите и гражданите в Северен Рейн-

Вестфалия предвидимост и надеждност.“ 

Министърът на здравеопазването Карл-Йозеф Лауман: Развитието в 

окръг Гютерсло ни дава увереност. Но: Предвид наличните данни все 

още не можем да сме сигурни, че инфекциозният процес може да бъде 

ограничен почти изключително до огнището в кланицата. Затова, 

колкото и трудно да е това за гражданите на окръг Гютерсло: Ще 

продължим да следим отблизо ситуацията в окръг Гютерсло през 

следващите дни. Много съм благодарен на всички засегнати в окръг 

Гютерсло, а също и в окръг Варендорф, за разбирането и 

издържливостта им. Ограничителните мерки със сигурност не са лесни, 

но са необходими.“ 

Областният управител Свен-Георг Аденауер: „Напълно подкрепям 

решенията на държавата в сътрудничество с отговорните по места 

лица. Всички мерки, които бяха предприети до момента в окръг 

Гютерсло, се оказаха правилни и необходими. Предвид, че все още се 

налага да сме предпазливи, е неминуемо мерките да бъдат удължени 

с една седмица. Добре е, че жителите на окръга вече имат 

перспектива с оглед на положителните резултати от тестването и 

успешното овладяване на инфекциозния процес. Важна роля в това 

има и стойността от 50 нови заразявания при заболеваемост в рамките 

на 7 дни. 

Областният управител Олаф Герике: „Множеството тестове в окръга 

показват: Вирусът не се е разпространил сред цялото население. 

Затова, единственото правилно решение сега е отново да се 

премахнат ограничителните мерки в окръг Варендорф. Тук последните 

няколко дни имахме много добри постижения по отношение на 

логистиката и реализирахме голям капацитет за тестване за възможно 

най-кратко време. Искам да благодаря на всички, които работиха 

неуморно. Заедно с това благодаря на правителството на 

федералната провинция и федералното правителство за подкрепата, 
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не на последно място в борбата срещу заклеймяването на хората 

от тези окръзи. За щастие, министър-председателят Лашет и 

канцлерът Меркел изрично се противопоставиха заклеймяването на 

хората от тези окръзи. Благодарни сме за този знак на 

солидарност.“ 

Когато стана известно, че в кланицата в Реда-Виденбрюк има 

огнище на корона вирус, правителството на федералната 

провинция предприе последователни незабавни мерки и затвори 

предприятието, както и училища и детски центрове, и на 23 юни 

2020 г. задейства втория етап от ограничителните мерки. 

Вследствие на което се увеличиха и ограниченията в обществения 

живот, прилагани в окръзите Гютерсло и Варендорф. На 

обществени места беше разрешено да се срещат само двама души 

или членове на едно семейство или домакинство. В допълнение 

към действащите във федералната провинция разпоредби на 

Наредбата за защита от корона вируса се наложи затваряне на 

редица развлекателни дейности като музеи, кина, фитнес зали, 

закрити басейни и питейни заведения. Тези разпоредби още са в 

сила за окръг Гютерсло. 

В допълнение към мерките за ограничения на контактите и 

свободното време, спазването на карантинните мерки е съществен 

ключ за ефективно прекъсване на веригата на заразяване. Освен 

това, по настояване на правителството на федералната провинция, 

тестванията за коронавирус в засегнатия регион бяха значително 

увеличени, за да се оцени навлизането на корона вируса сред 

населението. Всички граждани на окръзите Гютерсло и Варендорф 

също могат да бъдат тествани безплатно. 

Това прессъобщение е достъпно и в интернет на адреса на 
правителството на федералната провинция www.land.nrw 

Обща информация за защита на данните 


