Governo regional da
Renânia do NorteVestefália

Comunicado de imprensa - 525/06/2020

Governo regional levanta o confinamento do distrito de
Warendorf/Regulamentos do confinamento no distrito de
Gütersloh prorrogados por uma semana/Regulamentos
de proteção contra o coronavírus prorrogados até 15 de
julho para todo o estado da Renânia do Norte-Vestefália
Ministro-presidente Laschet: Elogios aos cidadãos. As restrições em
Gütersloh são ainda necessárias para a proteção da saúde
A Chancelaria do Estado informa:
O governo regional levanta o confinamento e as restrições à vida pública para
o distrito de Warendorf, com efeito a partir da meia-noite de terça-feira, 30 de
junho de 2020. Para o distrito de Gütersloh, os regulamentos e restrições
existentes são prorrogados por uma semana, até 7 de julho de 2020. O
Ministro-presidente Armin Laschet, juntamente com o Ministro da Saúde KarlJosef Laumann, informaram os Governadores Civis dos distritos de Gütersloh
e Warendorf, Sven-Georg Adenauer e Dr. Olaf Gericke, na segunda-feira, 29
de junho de 2020, sobre estes passos e outras medidas e explicaram o
procedimento.
Além disso, os regulamentos de proteção contra o coronavírus serão
prorrogados por duas semanas em todo o estado da Renânia do NorteVestefália. Por conseguinte, estes continuarão a aplicar-se até, pelo
menos, 15 de julho de 2020.
Ministro-presidente Armin Laschet: "Com as decisões específicas dos últimos
dias e a consequente implementação de medidas, temos exigido muito da
população dos distritos de Gütersloh e Warendorf. Estamos cientes disso.
Agradeço ainda mais a todos pela compreensão e apoio. Isto aplica-se
também aos presidentes de câmara locais, com os quais avaliamos a taxa de
infeção em estreita cooperação e debatemos as medidas a tomar.
O resultado da maior testagem realizada na Alemanha desde o surto da
pandemia de coronavírus (quase 40 000 pessoas) e o desenvolvimento
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da taxa de incidência confirmam as nossas ações e mostram que as nossas
decisões criteriosas foram corretas. No entanto, os últimos dias deverão ser
considerados como um aviso para todos nós de que o vírus ainda não foi
superado e de que devemos continuar conviver de forma cuidadosa e
responsável."
O Ministro-presidente continua: "Com o procedimento responsável e
transparente nos distritos de Gütersloh e Warendorf e a prorrogação dos
regulamentos, estamos a conferir aos distritos e cidadãos da Renânia do
Norte-Vestefália a fiabilidade e previsibilidade do planeamento."
O Ministro da Saúde Karl-Josef Laumann afirmou: "Apesar de tudo, o
desenvolvimento no distrito de Gütersloh é certamente animador. No entanto,
com base nos números disponíveis, ainda não é possível ter a certeza de que
o surto no matadouro se atribui exclusivamente à taxa de infeção. Por mais
difícil que isto seja para os cidadãos do distrito de Gütersloh, nos próximos
dias, teremos de estar atentos à situação no distrito de Gütersloh. Estou muito
grato a todas as pessoas do distrito de Gütersloh, bem como do distrito de
Warendorf, pela sua compreensão e perseverança. Certamente não será fácil
viver com as restrições. No entanto, estas são necessárias."
Governador Civil Sven-Georg Adenauer: "Apoio expressamente as decisões
tomadas pela região em cooperação com as autoridades locais. Todas as
medidas tomadas até agora para o distrito de Gütersloh provaram ser corretas
e necessárias. Ao mesmo tempo, dada a contínua necessidade de precaução,
é inevitável a prorrogação das medidas por um período inicial de uma semana.
Esperamos que os cidadãos do distrito tenham agora uma melhor perspetiva e
forma de contenção tendo em vista os resultados encorajadores dos testes e
da taxa de infeção. O valor de 50 novas infeções na incidência de 7 dias
desempenha um papel central."
Governador Civil Dr. Olaf Gericke: "A grande quantidade de testes realizados
no distrito mostra que o vírus não se espalhou para a população em geral.
Posto isto, a única decisão acertada, neste momento, é a de levantar o
confinamento do distrito de Warendorf. Nos últimos dias, vivemos aqui uma
obra-prima da logística e criámos grandes capacidades de testagem num
espaço de tempo muito curto. Os meus agradecimentos vão para todas as
entidades que trabalharam incansavelmente. Ao mesmo tempo, gostaria
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governos Regional e Federal pelo seu apoio e, não menos importante, por
evitarem a criação de estigmas relativamente aos cidadãos destes distritos.
Felizmente, o Ministro-presidente Laschet e a Chanceler Merkel opuseram-se
expressamente à discriminação dos cidadãos dos respetivos distritos. Este
sinal de solidariedade sensibilizou-nos."
Quando se soube da existência do surto de coronavírus num matadouro em
Rheda-Wiedenbrück, o governo regional tomou medidas imediatas e fechou a
fábrica, bem como as escolas e infantários, ativando a segunda fase do
confinamento a 23 de junho de 2020. Como resultado, foram aplicadas
maiores restrições à vida pública nos distritos de Gütersloh e Warendorf.
Assim, passaram a poder encontrar-se em espaço público apenas duas
pessoas ou pessoas da mesma família ou agregado familiar. Para além disso,
e para além dos regulamentos nacionais de proteção contra o coronavírus, foi
necessário suspender várias atividades de lazer, como por exemplo, encerrar
museus, cinemas, ginásios, piscinas cobertas e bares. Estes regulamentos
continuam a ser aplicáveis ao distrito de Gütersloh.
Para além das restrições de contacto e de lazer, é essencial que se cumpram
as medidas decretadas relativas à quarentena de forma a interromper
eficazmente as cadeias de transmissão. Além disso, o governo regional
decidiu aumentar extensivamente a testagem ao coronavírus na região
afetada, para se poder determinar se este vírus se encontra disseminado na
população. Todos os cidadãos dos distritos de Gütersloh e de Warendorf têm,
ainda, a possibilidade de realizar um teste de forma gratuita.

Este comunicado de imprensa está também disponível online, no
endereço Web do governo regional, em www.land.nrw
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