Guvernul Regional
Renania de NordWestfalia

Neue Coronaschutzverordnung: Land setzt
vereinbarte Maßnahmen zur Bekämpfung
des Corona-Virus konsequent um
Comunicat de presă - 1010/11/2020

Nou Regulament de protecţie anti-coronavirus:
landul aplică consecvent măsurile convenite
pentru combaterea coronavirusului
Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Protecţiei Sociale comunică
următoarele:
Măsurile convenite în cadrul consultărilor care au avut loc la 25 noiembrie
între şefii de guverne regionale şi cancelarul federal se aplică cu
consecvenţă în Renania de Nord-Westfalia. Noul Regulament de
protecţie anti-coronavirus conţine ajustări necesare şi, conform acordului
încheiat între şefii de guverne regionale, precum şi noilor dispoziţii legale
federale, rămâne în vigoare până la 20 decembrie 2020.
Ministrul Sănătăţii Karl-Josef Laumann: „Situaţia rămâne în continuare
serioasă. Avem nevoie de un efort naţional pentru a preîntâmpina o
situaţie de urgenţă sanitară. În acest scop trebuie să continuăm cu
consecvenţă să reducem contactele, pentru a reduce în continuare
numărul de infectări. Reglementările din noiembrie au putut opri creşterea
exponenţială, din păcate însă numărul de infectări nu a scăzut încă până
acum atât de puternic precum ne dorim şi precum este necesar. Tocmai
având în vedere că ne aflăm în perioada de dinaintea Crăciunului,
măsurile sunt dure pentru mulţi oameni şi cer de la noi toţi ca acest an să
ne distanţăm de tradiţiile care ne sunt dragi. Acum cuvântul de ordine
este: Trebuie să rezistăm.”
Privire de ansamblu asupra măsurilor
Noul Regulament de protecţie anti-coronavirus prevede următoarele
măsuri:
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Întâlnirile în spaţiul public sunt permise numai cu membrii propriei
gospodării şi ai unei alte gospodării din afară. Mai mult de cinci
persoane nu sunt permise atunci când se întâlnesc două
gospodării, copiii cu vârste de până la inclusiv 14 ani nefiind luaţi
în considerare la calculul numărului de persoane.



În spaţiile publice închise este obligatorie purtarea unei măşti de
protecţie. Acest lucru este valabil şi la locul de muncă, dacă nu se
poate garanta păstrarea unei distanţe de 1,5 metri faţă de alte
persoane.



În imediata apropiere a magazinelor en-detail, în mod special pe
terenul magazinului, în parcările care aparţin magazinului şi pe
drumul către magazin este obligatorie purtarea unei măşti de
protecţie.



În centrele comerciale cum sunt supermarketurile, mall-urile şi
magazinele de bricolaj cu o suprafaţă comercială totală mai mare
de 800 metri pătraţi se vor introduce alte restricţii cu privire la
numărul de clienţi per suprafaţă exprimată în metri pătraţi.



Respectarea corespunzătoare a reglementărilor Regulamentului
se recomandă insistent şi în spaţiul privat. Acest lucru se referă
inclusiv la recomandarea de a reduce contactele, respectiv de a le
organiza cât mai sigur din punct de vedere al prevenirii infectării,
cu respectarea regulilor cunoscute (distanţare-igiena mâinilormască de protecţie).

Pentru perioada dinaintea Crăciunului şi pentru sărbători se aplică
suplimentar următoarele măsuri:


Vânzarea brazilor de Crăciun de către furnizori comerciali şi sociali
este admisă cu respectarea reglementărilor cu privire la păstrarea
distanţei şi la igienă.



În completare la reglementările de mai sus privind limitarea
contactelor, în intervalul 23 decembrie 2020 – 1 ianuarie 2021
este permisă întâlnirea a maximum zece persoane în cerc familial
sau de prieteni foarte restrâns, copiii cu vârste de până la inclusiv
14 ani nefiind luaţi în considerare la calculul numărului de
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persoane. Pentru vizita acestor persoane pe perioada sărbătorilor
nu se aplică nicio interdicţie de cazare la hoteluri şi pensiuni.


Pentru Revelionul 2020/2021 sunt interzise focurile de artificii
organizate public. Autorităţile competente la nivel local interzic în
plus utilizarea materialelor pirotehnice în pieţe şi pe străzi care
urmează să fie stabilite ulterior şi în care se aşteaptă formarea
unor grupuri mari de oameni dacă nu se instituie astfel de
interdicţii. Având în vedere apropierea sezonului de schi se aplică
următoarele: Funcţionarea schi-lifturilor este în prezent interzisă
conform § 10 alineat 1 pct. 2 din Regulamentul privind protecţia
anti-coronavirus, acestea fiind considerate amenajări pentru
activităţi de agreement.

Noul Regulament privind protecţia anti-coronavirus este valabil începând
cu 1 decembrie 2020 şi se poate accesa aici.
Întrebările cetăţenilor pot fi adresate la: telefon 0211 855-5.
Întrebările jurnaliştilor se adresează Biroului de Presă al
Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, telefon 0211
855-3118.
Prezentul comunicat de presă este disponibil şi la www.land.nrw
Notă privind protecţia datelor în Social Media
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