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Eyalet yönetimi tarafından Warendorf 
bölgesindeki sokağa çıkma kısıtlaması 
kaldırıldı / Gütersloh bölgesindeki kısıtlama bir 
hafta uzatıldı / Koronavirüs Koruma 
Yönetmeliği kararları tüm Kuzey Ren-Vestfalya 
için 15 Temmuz’a kadar uzatıldı 

Eyalet Başbakanı Laschet: Gütersloh bölgesinde sağlık koruma 
kısıtlamalarına duyulan gereksinim devam ediyor 

Eyalet Şansölyeliği aşağıdaki bildiriyi yayınlamış bulunuyor: 

Eyalet yönetimi, Salı günü 30 Haziran 2020 tarihinde gece yarısından 

itibaren Warendorf bölgesindeki sokağa çıkma ve kamusal yaşam 

kısıtlamalarını kaldırmaktadır. Gütersloh bölgesinde uygulanmakta olan 

yönetmelikler ve kısıtlamalar 7 Temmuz 2020 tarihine kadar bir 

haftalığına uzatılacaktır. Eyalet Başbakanı Armin Laschet, Sağlık 

Bakanı Karl-Josef Laumann’ın yanı sıra Gütersloh ve Warendorf bölge 

yetkilileri Sven-Georg Adenauer ve Dr Olaf Gericke ile bu tedbirlere dair 

29 Haziran 2020 tarihinde görüştü ve sonraki adımlara dair açıklama 

yapıldı. 

Ayrıca tüm Kuzey Ren-Vestfalya’da Koronavirüsten korunma amaçlı 

yönetmelik kararları iki hafta süreyle uzatılacaktır. Bunlar en az 15 

Temmuz 2020’ye kadar devam edecektir. 

Eyalet Başbakanı Armin Laschet şunları ifade etti: “Son günlerdeki bölge 

odaklı kararlarla ve tedbirlerin sürekli uygulanmasıyla, Gütersloh ve 

Warendorf sakinlerinden çok fazla şey istedik. Bunun farkındayız. 

Dolayısıyla anlayışları ve destekleri için onlara tamamen minnettarım. 

Bu ayrıca, pandemiye dair gelişmeleri takip etmek ve eylemleri koordine 

etmek amacıyla yakın temas halinde kaldığımız yerel belediye 

başkanları için de geçerli. 

“Koronavirüsün çıkışından beri 40 bine yakın kişiyle yapılan en 

kapsamlı test sonuçlarına göre, vaka sayısındaki gelişmeler 
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yaklaşım şeklimizi destekliyor ve nüanslı kararlarımızın haklı olduğunu 

gösteriyor. Son geçirdiğimiz günler henüz virüsü geride 

bırakmadığımıza dair bir hatırlatıcı işlevi görmeli, birbirimizin etrafında 

daha dikkatli ve özenli hareket etmeye devam etmeliyiz.” 

Sayın Laschet şöyle devam etti: “Gütersloh ve Warendorf bölgelerinde 

sorumluluk sahibi ve şeffaf yaklaşımı sürdürerek ve kararların uzatılması 

ile, bu bölgelere ve Kuzey Ren-Vestfalya sakinlerine güvenilirlik ve 

tahmin edilebilirlik sağlamış olacağız.” 

Sağlık Bakanı Karl-Josef Laumann şunları belirtti: “Gütersloh 

bölgesindeki gelişmeler umut vaat ediyor. Ancak mevcut sayılara 

baktığımızda bulaşmaların sadece kesim tesisindeki salgın çıkışı ile 

sınırlı kaldığından kesinlikle emin olamayız. Gütersloh halkı için zor da 

olsa, önümüzdeki günlerde durumu çok yakından takip etmeye devam 

etmek zorundayız. Anlayışları ve sabır gösterdikleri için Gütersloh ve 

Warendorf bölgelerinde durumdan etkilenen herkese şükranlarımı 

sunarım. Kısıtlamalar kesinlikle kolay değil, ama gerekli.” 

Bölge yetkilisi Sven-Georg Adenauer şu açıklamayı yaptı: “Sahadaki 

yetkililerle işbirliği halinde hareket eden eyaletin kararlarını tamamen 

destekliyorum. Gütersloh bölgesi için alınan tedbirlerin tamamının haklı 

ve gerekli olduğu şu ana kadar kanıtlanmıştır. Dikkatli davranmaya 

devam etmemizin gerekli olması kapsamında, tedbirlerin bir hafta daha 

uzatılması kaçınılmazdır. Bölge sakinlerinin artık iyi çıkan test sonuçları 

ve bulaşmaların başarılı şekilde bastırılması sayesinde bir perspektife 

kavuşmuş olması iyi. 7 günde 50 yeni bulaşma sayısı, bunda kritik bir 

role sahip.” 

Bölge yetkilisi Dr Olaf Gericke şu açıklamayı yaptı: “Bölgede yapılan çok 

sayıdaki test, virüsün genel nüfusa ulaşmadığını gösteriyor. Bu sebeple 

Warendorf bölgesi için sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmak şu anda 

tek doğru karar. Son dönemde lojistik bir başarı elde ettik ve kısa 

zamanda geniş ölçekli test kapasiteleri sağladık. Yorulmak bilmeden 

çalışan tüm yardım personellerine teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca 

bölge insanlarına karşı etiketleme yapılmaması dahil,   
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çabaları için eyalet yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum. Eyalet 

Başbakanı Laschet ve Şansölye Merkel, yerel sakinlerin 

hedeflenmemesi için takdire şayan bir şekilde çalıştılar. Bu dayanışmayı 

takdir ediyoruz.” 

Rheda-Wiedenbrück kesim tesisinde koronavirüsün ortaya çıktığının 

duyurulmasıyla eyalet yönetimi derhal eyleme geçerek tesisi, okulları ve 

günlük bakım merkezlerini kapatarak 23 Haziran 2020 tarihinde sokağa 

çıkma kısıtlamasının ikinci aşamasını başlattı. Devamında Gütersloh ve 

Warendorf bölgelerindeki kamusal yaşam da arttırılmış kısıtlamalara tabi 

tutuldu. Sadece iki kişi veya aynı aileden/haneden olanlar, kamuda bir 

araya gelebiliyordu. Ayrıca Koronavirüsten Korunma Kurallarının eyalet 

çapında uygulanmasının yanı sıra müze, sinema, spor salonları, iç 

mekan havuzları ve barlar gibi çok çeşitli eğlence alanları kapatıldı. Bu 

yönetmelikler Gütersloh bölgesinde hala uygulanmaktadır. 

Temas ve eğlence kısıtlamaları dışında, bulaşma zincirlerinin etkin 

şekilde kırılmasında, öngörülen karantina tedbirlerine uyulması da kritik 

önem taşımaktadır. Ayrıca eyalet yönetimi, nüfusta koronavirüsün 

yayılma durumunu öngörebilmek amacıyla etkilenen bölgelerde 

koronavirüs testlerini kapsamlı şekilde genişletme kararı aldı. Gütersloh 

ve Warendorf bölgelerindeki tüm sakinlerin ücretsiz test yaptırma fırsatı 

mevcuttur. 

Bu basın metnine ayrıca eyalet yönetiminin web sitesi olan şu adresten 
de ulaşılabilir: www.land.nrw 

Genel veri koruma bilgileri 

 


