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تدابی مورد
حکم جدید حفاظت در برابر ویروس کرونا :ایالت
ر
توافق برای مبارزه با ویروس کرونا را به اجرا در یمآورد
وزارت کار ،بهداشت و امور اجتمایع بیانیه زیر را صادر کرده است:
ی
رهیان ی
مشورت ر ن
نوامی  2020مورد
ایالت و صدراعظم در مورخ 25
تدابیی که در جلسه
ر
بی ر
ر
.
توافق قرار گرفتند ،در نوردراین-وستفالن به اجرا در یمآیند حکم جدید حفاظت در برابر
دسامی  ،2020همانگونه که
تغییات الزم را در خود جای داده است و تا 20
ر
ویروس کرونا ،ر
ایالت قرار گرفته ،بر اساس مقررات جدید ی
رهیان ی
ایالت ،اجرا خواهد شد.
مورد توافق ر
وزیر بهداشت آقای کارل-جوزف الئومان اظهار داشتند« :وضعیت همچنان جدی است .ما
بهداشت اضطراری ،به یک تالش میل نیاز داریم .و این ن
ی
یعت
جلوگیی از بروز یک وضعیت
برای
ر
ی
ی
باید همچنان سطح تماس خود را کاهش دهیم تا جلوی گسیش بیشی این بیماری گرفته شود.
نوامی به شکل قابل توجیه جلوی افزایش تصاعدی موارد ابتال را
مقررات اجرا شده در ماه
ر
ی
گرفت ،اما متأسفانه تعداد موارد ابتال هنوز به صورت که انتظار داشتیم و الزم بوده ،کاهش پیدا
تدابی در نظر گرفته شما برای بسیاری از افراد
نکرده است .در دورهای که در پیش داریم ،رعایت
ر
ی
سخت خواهد بود و چالش بزرگ برای همه ما محسوب یمشود ،چرا که امسال باید از رسوم و
بگییم .در حال ن
ن
حاض هدف حفظ سالمت
سنتهای دوست
داشتت و مورد عالقه خود فاصله ر
است».
تدابی
برریس کیل
ر
در حکم جدید حفاظت در برابر ویروس کرونا ،موارد زیر مشخص شده است:


مالقات در مکانهای عمویم فقط ر ن
بی اشخایص از یک خانوار با یک خانوار دیگر
ر
امکانپذیر است.
حداکی تنها پنج نفر از دو خانوار اجازه مالقات دارند و در محاسبه
ر
حداکی  14سال در نظر گرفته نیمشوند.
این تعداد ،کودکان تا سن
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در فضاهای رسپوشیده باید از یک ماسک پارچهای استفاده شود .در محل کار اگر
امکان رعایت فاصله  1.5ی
می با دیگر اشخاص وجود ندارد ،باز هم باید این مسئله
رعایت شود.



در محیطهای نزدیک به مراکز خرده ی
فروش هم باید همیشه از یک ماسک پارچهای
ً
برای پوشاندن صورت استفاده کرد ،مخصوصا در فضاهای مربوط به کسب و کار،
مسیهای عبور منتیه به مراکز
پارکینگهای در نظر گرفته شده برای کسب و کار و در ر
کسب و کار.



در مراکز تجاری ،مانند سوپرمارکتها ،مراکز خرید و مراکز بهسازی منازل که مجموع
ی
فضای فروش بیش از  800ی
بیشیی در رابطه با تعداد
می مرب ع است ،محدودیتهای
مشییان در هر ی
ی
می مرب ع در نظر گرفته شده است.



رعایت مقررات در فضاهای خصویص هم به شدت توصیه یمشود .از جمله به
صورت خاص توصیه یمشود تا حد امکان ر ن
میان تماس با سایر افراد کاهش پیدا کند ،یا
رن
قوانی با دیگران تعامل داشته باشید :فاصله
به ایمنترین شکل ممکن و با رعایت این
ی
بهداشت را رعایت کنید و یک ماسک پارچهای بزنید.
بگیید ،موازین
ر

مقررات ویژه که در ادامه ی
تشی ح شده است ،در دوره پیشرو و در طول تعطیالت به اجرا در
یمآید:


فروشندگان تجاری و اجتمایع درختهای کریسمس یمتوانند در صورت رعایت
ی
بهداشت ،درختهای خود را به فروش برسانند.
فاصلهگذاری و تمام الزامات



در طول یک بازه ن
دسامی  2020تا  1ژانویه  ،2021تجمع خویشاوندان
زمات از 23
ر
ر
حداکی ده نفر در یک مکان مجاز خواهد بود و در کنار آن
نزدیک و دوستان با حضور
ر
باید تمام محدودیتهای فوقالذکر هم رعایت شوند ،البته کودکان تا سن حداکی 14
رن
همچنی مجاز هستند در
سال در این محاسبه در نظر گرفته نیمشوند .این افراد
هنگام دید و بازدید در طول تعطیالت ،در هتلها و مسافرخانهها اقامت پیدا کنند.



برای جشنهای سال جدید  ،2021/2020برگزاری مراسم عمویم آتشبازی ممنوع
رن
رن
است.
تجهیات آتشبازی در میادین و خیابانها و (به طور
همچنی استفاده از
هات که انتظار یمرود مردم بدون نیاز به رعایت این محدودیتها در آنجا
خاص) محل ی
جمع شوند ،از سوی مقامات محیل ممنوع اعالم شده است.
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در رابطه با فصل اسیک پیش رو :فعالیت باالبرهای اسیک در حال ن
حاض بر اساس §
 10پاراگراف  1بند  2از حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا ،ممنوع است.
دسامی  2020اجر یات یمشود و یمتوان آن را در
حکم جدید حفاظت در برابر ویروس کرونا از 1
ر
اینجا مشاهده کرد.
از شهروندان خواهش یمکنیم پرسشهای خود را از این طریق مطرح کنند :تلفن .0211 855-5
ً
ی
ی
مطبوعات را با ی
دفی مطبوعات وزارت کار ،بهداشت و امور
لطفا پرسشهای مربوط به بخش
اجتمایع به شماره  0211 855-3118در میان بگذارید.
مت از طریق آدرس  www.land.nrwهم در ی
این ی ن
دسیس قرار دارد
خط ی
مش حریم خصویص رسانههای اجتمایع

