Ji 26ê çîrîya pêşîn pê de kî divên di zemanê xwandingehê de maske li xwe
bikin?
Ji 26ê çîrîya pêşîn a 2020î pê de li avahîyên xwandingehan û pêvegirêdayîyan de hemû
xwandinkar divên maskeyên ku dev û bêvlên wan bên girtin li xwe bikin. Xwandinkarên sala
pêncan û jortir ji bilî vê divên li maseyên xwe û zemanê derse de jî maske li xwe bikin.

Ma xwandinkarên xwandingeha pêşîn divên maske li xwe bikin?
Xwandinkarên xwandingeha pêşîn, bi şertê ku li sinifê û komên xwe yên sinifê bin, navên
maskeyên ku dev û bêvla wan girtî be li xwe bikin. Vîyana lixwekirina maskeye li avahîyên
xwandingehan û pêvegirêdayîyên xwandingehan dewam dike.

Gelo kî di dema saetên xwandingehan de ji lixwekirina maskeyê serbest e?
Di saetên xwandingehê de li avahîyên xwandingehê yan pêvegirêdayîyên wê de her kes bi
tevahî ji lixwekirina maskeye ku devî û bêvlê bigire berpirsîyar e. Ev fermana qanûnî ne ji bo
wan kesan e ku ji ber sebebên tibbî nikarin maskeyên devî û bêvlê li xwe bikin. Ev kes divên
dema rastîya rewşa xwe ya tibbî bibelge bikin û dema bivê nîşan bidin.
Bi şertê ku li sinifê û bi komên sinifê yên têkildar re bin, xwandinkarên xwandingeha pêşîn
navên maskeyên devî û bêvlê li xwe bikin.
Ji bilî van, bi şertê ku di nava jorê/odeyê de parastina navbera 1,5 mîtroyî ya bi kesên din re,
rêncberên hînkirinê, wezîfedarên xwedîkirinê û rêncberên din navên maske li xwe bikin. Li
gora Paragrafa 2yê Beşa 2a-yê ya Qaydeyên Parastina ji Koronavayrûsê, eger keysa çavdêrîyê
bi rêya xuyandina cîhên rûniştinê û pîlanê rûniştinê karibe bê pêkanîn; di konferansan,
kombûnan jorên/odeyên mamhosteyan de navê navbera herî kêm pêk bê.
Li gora Paragrafa 2yan, Beşa 14an a Qaydeyên Parastina ji Koronavayrûsê, li deverên
xwaringehên xwandingehan cîhên rûniştinê lixwekirina maskeyê navê.
Xwandinkarên tevlî xizmetên xwedîkirina hemûyê rojê dibin û yên li cîhên xwedîkirinê ne
yan yên li cîhên derve yên xuyandî ne navên maskeyê devî û bêvlê digire li xwe bikin. Ev, ji
bilî vê, dema dabînkirina nekarîna hatina kêleka hev a komên cihê yên xwedîkirinê û di
rewşên pêkanîna wek xwedîkirina komî de jî di rewacê de ye.
Endamên encûmena Hevkarîya xwandingehê, di heman odeyê de bi şertê pêkanîna navbera
1,5 mîtroyî ya bi kesên din re navên maske li xwe bikin. Li gora Paragrafa 2yan Beşa 2a-yê ya
Qaydeyên Parastina ji Koronavayrûsê, eger çavdêrîya bidûketina taybet pêk bê, navbera herî
kêm navê.

Gelo di dema bêhnvedanan de zarokê min divê li hewşa xwandingehê
maske li xwe bike?

Dema yek di sinifê de li kursîyên xuyandî be, di dema xwarin û vexwerinê de yan
pêvegirêdayîyên din ên xwandingehê de navbera herî kêm a 1,5 mîtroyî ya bi kesên din re bê
parastinê lixwekirina maskeyê ku devî û bêvlê digire, navê.

Fermanên qanûnî yên li ser di dema saetên xwandingehê de pêkanîna
hewadayîna lihevhatî çi ne?
Hewadayîna odeyên xwandingehê, di ser patogenên bi rêya hewayî belav dibin de ji bo
kêmkirina xetera enfeksiyona koronavayrûsê rêbazeke mezin, asa û bibandor e.
Xwandingehên Bakurê Ren-Vestfalyayê didin dû şîretên herî paşîn ên Wezîrîya Hawêrdorê ya
Federal. Di nava van de; hewadayîna biderb a 20 deqîqeyî, li cîhên mumkin bin hewadayîna
çeperast û di bêhnvedanan de her tim hewadayîna odeyan hene.

Ma ji bo fêkrarîya laşî fermanên nû yên qanûnî hene?
Ji ber ku rewşa pandemîyê hesas e, li xwandingehan bêyî kêmkirinê destûra atletîzmê nayê
dayîn. Pêdivêyîn paqijîyê û parastina ji enfeksîyonê maqûl in û divên bi xemxwirîya herî pirr
bên pêkanîn. Lêbelê ji bo peyderkirina keysa bizavê, destekkirina sihetê, ji bo pêkanîna
dijdengeyeke li hember vê rewşa nedîtî ya xwandingehan û dema rêyên nû yên xwandinê tên
vebûn amadekarîya îmtîhanên atletîzmê yên dê bi dayîna sertîfîkayên bidawîanîna
xwandingehan bên encamdayîn ji bo mebesta pêkanîna keysan nemaze karina pêkanîna
hînkarîya laşî û atletîzma xwandingehê ev rewş hin bi hin di vê rewşa heyî de êdî giring dibe.
Bi tevahî, dê hînkarîya laşî, ji ber rewşa hewayê piştî bêhnvedana payîzê li eywanên sîporê bê
kirin. Li eywanên sîporê divê sîstemeke hewadêrîyê ya ku guherîna hewayê pêk tîne û
kombûna perçeyên li hewayê kêm dike bi kar bê.
Bi hevkarîya bi meqam û beşên berpirsîyar, encûmenên xwandingehan, dê bi nirxandinên li
cîhê cîh kirî li bikaranîna eywanên sîporê binihêrin û li gora rewşê wan ji bo bikaranînê vekin.
Rêncberên hînkarîyê divên derîyan û/yan pencereyan vekin û hewadarîya çeperast bi çalaki
destek bikin. Beşên eywanên sîporê yên di demên xuyandî de ji alî çendîn koman ve bi kar tên
divên piştî her saetekê bên rakirin.
Hûn dikarin ji bo zanyarîya bêtir serî li Rûpelên înternetê yên Wezîrîya Hînkarîyê bixin.

