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Guvernul Regional ridică carantina pentru
districtul Warendorf/ Reglementările privind
carantina din districtul Gütersloh se
prelungesc cu o săptămână / Reglementările
Ordonanţei privind protecţia anti-coronavirus
se prelungesc până la 15 iulie pentru întreg
landul Renania de Nord-Westfalia
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Prim-ministrul Laschet laudă cetăţenii; restricţiile din Gütersloh
sunt în continuare necesare pentru protejarea sănătăţii
Cancelaria de Stat comunică următoarele:
Guvernul Regional ridică măsurile de carantină şi de restricţionare a
vieţii publice pentru districtul Warendorf începând de marţi, 30 iunie
2020, de la miezul nopţii. Pentru districtul Gütersloh, reglementările şi
restricţiile existente se prelungesc cu o săptămână, până la 7 iulie 2020.
Aceste demersuri, precum şi alte măsuri, au fost anunţate de primministrul Armin Laschet împreună cu ministrul sănătăţii, Karl-Josef
Laumann, şi prefecţii districtelor Gütersloh şi Warendorf, Sven-Georg
Adenauer şi Dr. Olaf Gericke, luni, 29 iunie 2020, însoţite de explicaţii în
legătură cu modul în care se va proceda.
În plus, reglementările prevăzute de Ordonanţa privind protecţia anticoronavirus vor fi prelungite cu două săptămâni în tot landul Renania
de Nord-Westfalia. Acestea vor fi deci în vigoare cel puţin până la 15
iulie 2020.
Prim-ministrul Armin Laschet: „Cu deciziile noastre precis direcţionate
din ultimele zile şi implementarea consecventă a măsurilor, am cerut
foarte mult oamenilor din districtele Gütersloh şi Warendorf. Suntem
conştienţi de acest lucru. Un motiv în plus să le mulţumesc tuturor
pentru înţelegere şi sprijin. Acest lucru este valabil şi pentru primarii de
la faţa locului, împreună cu care colaborăm îndeaproape pentru
evaluarea situaţiei epidemiologice şi stabilirea măsurilor.
Rezultatele celei mai ample acţiuni de testare de la izbucnirea
pandemiei de coronavirus – a aproape 40.000 de persoane – şi
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evoluţia cifrelor de incidenţă confirmă modul în care am acţionat şi
arată că deciziile noastre diferenţiate au fost corecte. Totuşi ultimele
zile ar trebui să fie pentru noi toţi un avertisment că virusul nu a fost
încă învins şi că trebuie să ne comportăm în continuare cu prudenţă şi
cu responsabilitate unii faţă de alţii.“
Tot prim-ministrul declară: „Prin procedura responsabilă şi
transparentă adoptată în districtele Gütersloh şi Warendorf şi prin
prelungirea reglementărilor, oferim districtelor şi cetăţenilor din
Renania de Nord-Westfalia previzibilitate şi securitate.“
Ministrul sănătăţii Karl-Josef Laumann: Evoluţia din districtul Gütersloh
ne dă încredere. În ciuda acestui fapt, având în vedere cifrele actuale, în
momentul de faţă nu putem fi încă siguri că evenimentul epidemiologic
se limitează aproape exclusiv la focarul de la abator. Oricât de greu ar fi
pentru cetăţenii din districtul Gütersloh, în zilele următoare va trebui să
continuăm să ţinem sub observaţie cu mare atenţie situaţia din district.
Le sunt foarte recunoscător tuturor celor afectaţi din districtul Gütersloh,
dar şi din districtul Warendorf pentru înţelegerea şi rezistenţa de care au
dat dovadă. Restricţiile sunt cu siguranţă dificile, dar sunt necesare.“
Prefectul Sven-Georg Adenauer: „Sprijin în mod expres deciziile
landului, luate în colaborare cu responsabilii de la faţa locului. Toate
măsurile luate până la acest moment pentru districtul Gütersloh s-au
dovedit corecte şi necesare. În acelaşi timp, având în vedere că se
impune să fim prudenţi pe mai departe, este inevitabil ca măsurile să fie
prelungite deocamdată cu o săptămână. Este un fapt pozitiv că oamenii
au acum şi o perspectivă, ţinând cont de rezultate îmbucurătoare ale
testelor şi de succesul stăvilirii infecţiei. Valoarea incidenţei cumulate la
7 zile, de 50 de noi infectări, joacă un rol central în acest context.“
Prefect Dr. Olaf Gericke: „Testările multiple efectuate la nivelul landului
demonstrează că virusul nu a pătruns în populaţia generală. Din acest
motiv singura decizie corectă acum este de a ridica carantina pentru
districtul Warendorf. În ultimele zile am făcut aici un tur de forţă şi am
creat capacităţi de testare masive în cel mai scurt timp. Le mulţumesc
tuturor forţelor de intervenţie care au lucrat neobosit. În acelaşi timp le
mulţumesc Guvernului Regional şi Guvernului Federal pentru sprijinul
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lor, nu în ultimul rând pentru prevenirea stigmatizării oamenilor din
aceste districte. Prim-ministrul Laschet şi cancelarul federal Merkel s-au
opus în mod expres ca oamenii din aceste două districte să fie supuşi
oprobriului public. Ne-am bucurat de acest semn de solidaritate.“
Odată cu anunţarea focarului de coronavirus dintr-un abator din RhedaWiedenbrück, Guvernul Regional a luat imediat măsuri consecvente, a
închis întreprinderea, precum şi şcoli şi grădiniţe, activând la 23 iunie
2020 carantina de gradul doi. Prin aceasta, în districtul Gütersloh şi
districtul Warendorf au intrat în vigoare restricţionări mai importante ale
vieţii publice. Astfel, în spaţiul public n-au fost permise decât întâlniri
între două persoane sau dintre persoane provenind dintr-o singură
familie ori gospodărie. În plus – dincolo de reglementările Ordonanţei
privind protecţia anti-coronavirus valabile la nivel de land – o serie de
activităţi recreative au fost interzise, muzeele, cinematografele,
studiourile de fitness, bazinele acoperite şi barurile fiind închise. Aceste
reglementări rămân în vigoare în districtul Gütersloh.
Dincolo de restricţionarea contactului şi a activităţilor recreative,
respectarea măsurilor de carantină dispuse este cheia esenţială pentru
întreruperea eficientă a lanţului infecţiilor. În plus, la dispoziţia Guvernului
Regional, testările pentru coronavirus în regiunea afectată au fost extinse
la tot teritoriul, pentru a putea evalua în ce măsură coronavirusul a
pătruns în populaţia generală. Toţi cetăţenii din districtele Gütersloh und
Warendorf au în plus posibilitatea de a face testul gratuit.
Prezentul comunicat de presă este disponibil şi în Internet, la adresa de
Internet a Guvernului Regional www.land.nrw
Indicaţie generală privind protecţia datelor
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