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Η κυβέρνηση του κρατιδίου αίρει τον
αποκλεισμό για την περιφέρεια Warendorf / Οι
κανονισμοί για τον αποκλεισμό στην
περιφέρεια Gütersloh παρατείνονται για μία
εβδομάδα / Οι κανονισμοί της διάταξης για την
προστασία από τον κορονοϊό παρατείνονται
για όλη τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία έως τις
15 Ιουλίου
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Πρωθυπουργός Laschet: Έπαινος στους πολίτες, οι περιορισμοί
στο Gütersloh εξακολουθούν να είναι αναγκαίοι για την
προστασία της υγείας
Η Καγκελαρία ανακοινώνει τα εξής:
Η κυβέρνηση του κρατιδίου αίρει τον αποκλεισμό και τους περιορισμούς
του δημόσιου βίου για την περιφέρεια Warendorf με ημερομηνία λήξης
την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 τα μεσάνυχτα. Για την περιφέρεια Gütersloh,
οι υφιστάμενοι κανονισμοί και οι περιορισμοί παρατείνονται για μία
εβδομάδα έως τις 7 Ιουλίου 2020. Ο Πρωθυπουργός Armin Laschet,
μαζί με τον Υπουργό Υγείας Karl-Josef Laumann και τους νομάρχες των
περιφερειών Gütersloh και Warendorf, Sven-Georg Adenauer και Δρ.
Olaf Gericke αντίστοιχα, παρείχαν πληροφορίες σχετικά με αυτά τα
βήματα και τα περαιτέρω μέτρα και διευκρίνισαν τη διαδικασία τη
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020.
Επιπρόσθετα, οι κανονισμοί της διάταξης για την προστασία από τον
κορονοϊό παρατείνονται για όλη τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία κατά
δύο εβδομάδες. Κατά συνέπεια, εξακολουθούν να ισχύουν
τουλάχιστον έως τις 15 Ιουλίου 2020.
Πρωθυπουργός Armin Laschet: «Με τις στοχοθετημένες αποφάσεις των
τελευταίων ημερών και τη συνεπή εφαρμογή των μέτρων θέσαμε
υψηλές απαιτήσεις στους ανθρώπους των περιφερειών Gütersloh και
Warendorf. Έχουμε επίγνωση αυτού του γεγονότος. Για αυτό ιδίως σας
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ευχαριστώ όλους για την κατανόηση και την υποστήριξή σας. Αυτό
ισχύει και για τους κατά τόπους δημάρχους, με τους οποίους
βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία για να αξιολογούμε το συμβάν
λοίμωξης και να συζητούμε τα μέτρα.
Τα αποτελέσματα των μεγάλων ελέγχων σε ομοσπονδιακό επίπεδο με
σχεδόν 40.000 άτομα από την εμφάνιση της πανδημίας του κορονοϊού
και η εξέλιξη των αριθμών για τη συχνότητα εμφάνισης επιβεβαιώνουν
τις δράσεις μας και δείχνουν ότι οι διαφοροποιημένες αποφάσεις μας
ήταν σωστές. Οι τελευταίες ημέρες, ωστόσο, θα πρέπει να αποτελούν
για όλους εμάς μία προειδοποίηση για το γεγονός ότι ο ιός δεν έχει
ακόμα καταπολεμηθεί και ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να φερόμαστε
με σύνεση και υπευθυνότητα μεταξύ μας.»
Ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε επίσης: «Με την υπεύθυνη και διαφανή
διαδικασία στις περιφέρειες Gütersloh και Warendorf και την παράταση
των κανονισμών παρέχουμε στις περιφέρειες και στους πολίτες της
Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας δυνατότητα προγραμματισμού και
αξιοπιστία».
Υπουργός Υγείας Karl-Josef Laumann: «Η εξέλιξη στην περιφέρεια
Gütersloh θεωρείται αισιόδοξη. Αλλά: Με βάση τους υφιστάμενους
αριθμούς, προς το παρόν δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι το
συμβάν λοίμωξης μπορεί να περιοριστεί σχεδόν αποκλειστικά στην
έξαρση στις εγκαταστάσεις σφαγείων. Όσο δύσκολο και αν είναι αυτό για
τους πολίτες στην περιφέρεια Gütersloh: Θα εξακολουθήσουμε να
παρακολουθούμε εντατικά την κατάσταση στην περιφέρεια Gütersloh τις
επόμενες ημέρες. Σε όλους τους ενδιαφερόμενους στην περιφέρεια
Gütersloh αλλά και στην περιφέρεια Warendorf εκφράζω την
ευγνωμοσύνη μου για την κατανόηση και την αντοχή τους. Οι
περιορισμοί σίγουρα δεν είναι εύκολοι, ωστόσο είναι αναγκαίοι.»
Νομάρχης Sven-Georg Adenauer: «Υποστηρίζω ξεκάθαρα τις
αποφάσεις που έχει πάρει το κρατίδιο σε συνεργασία με τους κατά
τόπους υπεύθυνους. Όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής για
την περιφέρεια Gütersloh έχουν αποδειχτεί σωστά και αναγκαία. Ενόψει
της προσοχής που εξακολουθεί να απαιτείται, είναι ταυτόχρονα
αναπόφευκτη η παράταση ισχύος των μέτρων αρχικά κατά μία
εβδομάδα. Είναι καλό όμως ότι οι άνθρωποι στην περιφέρεια έχουν
πλέον μία προοπτική με βάση τα αισιόδοξα αποτελέσματα των ελέγχων
και την επιτυχή αναχαίτιση του συμβάντος λοίμωξης. Σε αυτήν την

περίπτωση, κεντρικό ρόλο παίζει ο αριθμός των 50 νέων μολύνσεων
κατά την 7ήμερη συχνότητα εμφάνισης.»
Νομάρχης Δρ. Olaf Gericke: «Οι πολυάριθμοι έλεγχοι στην περιφέρεια
δείχνουν το εξής: Ο ιός δεν έχει προσβάλει τον γενικό πληθυσμό. Για τον
λόγο αυτόν, η μοναδική σωστή απόφαση τώρα είναι να αρθεί ξανά ο
αποκλεισμός για την περιφέρεια Warendorf. Τις προηγούμενες ημέρες
βιώσαμε εδώ ένα υλικοτεχνικό κατόρθωμα και επιτύχαμε στο
συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα ένα μεγάλο δυναμικό ελέγχων. Η
ευχαριστία μου απευθύνεται σε όλο το επιχειρησιακό προσωπικό που
εργάστηκε ακούραστα. Ταυτόχρονα, ευχαριστώ την κυβέρνηση του
κρατιδίου και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την υποστήριξή τους
ιδίως σε σχέση με την αποτροπή του στιγματισμού των ανθρώπων από
τις περιφέρειες. Ευτυχώς, ο Πρωθυπουργός Laschet και η Καγκελάριος
Merkel αποδοκίμασαν ρητώς τη στηλίτευση των ανθρώπων από τις
περιφέρειες. Αυτή η ένδειξη αλληλεγγύης έφτασε σε εμάς.»
Όταν έγινε γνωστή η εμφάνιση του κορονοϊού σε ένα σφαγείο στο
Rheda-Wiedenbrück, η κυβέρνηση του κρατιδίου έλαβε με συνέπεια
άμεσα μέτρα και έκλεισε την επιχείρηση καθώς και τα σχολεία και τους
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και έθεσε σε ισχύ το δεύτερο
στάδιο του αποκλεισμού στις 23 Ιουνίου 2020. Κατά συνέπεια, στην
περιφέρεια Gütersloh και στην περιφέρεια Warendorf ίσχυαν αυξημένοι
περιορισμοί στον δημόσιο βίο. Έτσι, σε δημόσιους χώρους επιτρεπόταν
η συνάντηση μόνο δύο ατόμων ή ατόμων από μία οικογένεια ή ένα
νοικοκυριό. Επιπλέον, έπρεπε να ακυρωθεί – πέρα από τους
κανονισμούς της διάταξης για την προστασία από τον κορονοϊό που
ίσχυαν σε όλο το κρατίδιο – μία σειρά δραστηριοτήτων ελεύθερου
χρόνου και να παραμείνουν κλειστά τα μουσεία, οι κινηματογράφοι, τα
γυμναστήρια, τα κλειστά κολυμβητήρια και τα μπαρ. Αυτοί οι κανονισμοί
εξακολουθούν να ισχύουν για την περιφέρεια Gütersloh.
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Πέρα από τους περιορισμούς για την επαφή και τον ελεύθερο χρόνο, η
τήρηση των διατεταγμένων μέτρων καραντίνας αποτελούν έναν
σημαντικό παράγοντα για την αποτελεσματική διάσπαση της αλυσίδας
των λοιμώξεων. Επιπλέον, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του
κρατιδίου διευρύνθηκαν εκτενώς οι έλεγχοι για τον κορονοϊό στη σχετική
περιφέρεια, για να είναι δυνατή η αξιολόγηση της κατάταξης του
κορονοϊού στον πληθυσμό. Όλοι οι πολίτες των περιφερειών Gütersloh
και Warendorf έχουν, επιπλέον, τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν
δωρεάν έναν έλεγχο.
Αυτό το δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο και στο Internet, στον ιστότοπο της
κυβέρνησης του κρατιδίου www.land.nrw
Γενική υπόδειξη για την προστασία προσωπικών δεδομένων
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