Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

30.11.2020
Sayfa 1 / 3

Neue Coronaschutzverordnung: Land setzt
vereinbarte Maßnahmen zur Bekämpfung
des Corona-Virus konsequent um

Pressestelle Staatskanzlei
40213 Düsseldorf
Telefon 0211 837-1134
0211 837-1405
veya
0211 837-1151

Basın bülteni - 1010/11/2020

Yeni Koronavirüsten Korunma Kuralları: eyalet
koronavirüsle mücadelede mutabık kalınan
tedbirleri uygulamaya başladı
Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı şu bildiriyi yayınladı:
25 Kasım 2020 tarihinde Şansölye ve eyalet liderleri arasındaki tavsiye
toplantıları sırasında mutabık kalınan tedbirler, Kuzey Ren-Vestfalya’da
uygulanmaya başladı. Yeni federal düzenlemeler uyarınca ve eyalet
liderleri tarafından kabul edildiği üzere, gerekli düzenlemeleri içeren yeni
Koronavirüsten Korunma Kuralları 20 Aralık 2020 tarihine kadar
geçerliliğini sürdürecektir.
Sağlık Bakanı Karl-Josef Laumann şu konuşmayı yapmıştır: “Durum
ciddiyetini korumaktadır. Bir sağlık krizinin oluşmasını önlemek için ulusça
çaba sarf etmeliyiz. Bu da enfeksiyonun yayılmasını daha da azaltmak
amacıyla temas seviyelerimizi azaltmaya devam etmemiz gerektiği
anlamına gelmektedir. Kasım ayındaki düzenlemelerle vaka sayısındaki
hızlı yükselişi durdurabildik, ancak maalesef vaka sayısı gerek
duyduğumuz ve istediğimiz kadar azalmadı. Noel öncesi dönemde
tedbirlerin uygulanması hepimiz için büyük bir zorluk teşkil ediyor, zira bu
yıl el üstünde tuttuğumuz geleneklerimizle aramıza mesafe koymamız
gerekiyor. Şu anda amacımız azimle devam etmektir.”
Tedbirlere genel bakış
Yeni

Koronavirüsten

Korunma

Kuralları

aşağıdaki

tedbirleri

öngörmektedir:



Kamusal mekanlardaki toplantılara sadece bir hane ile diğer bir
haneden gelen kişiler arasında izin verilecektir. İki haneden en
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fazla beş kişinin toplanmasına izin verilmektedir; bu sayıya 14 yaş
ve altındaki çocuklar dahil edilmeyecektir.
Kapalı kamusal alanlarda kumaş yüz maskesi takılmalıdır. Eğer
diğer insanlarla aranızda 1.5 m’lik mesafe korumak mümkün
değilse, bu durum iş yerlerinde de geçerlidir.
Perakende tesislerinin hemen yanında, özellikle işletmenin
mülküne girildiğinde, işletmenin park alanlarında ve işletmeye
giden yollarda kumaş yüz maskesi takılmalıdır.




Toplam alanı 800 m2’den fazla olan süpermarketler, alışveriş
merkezleri ve ev yapı mağazaları gibi ticari tesislerde, m2 başına
kaç müşteri olabileceğine dair ekstra kısıtlamalar mevcuttur.



Kurallara uyulması ayrıca özel alanlarda da şiddetle tavsiye
edilmektedir. Temas sayısının azaltılması; mesafe, hijyen ve
maske kurallarına uyarak mümkün olan en güvenli şekilde temasa
geçilmesine dair tavsiyeler bunlara dahildir.

Yaklaşan Noel öncesi dönem ve tatiller için aşağıdaki özel düzenlemeler
geçerlidir:


Mesafe ve hijyen gereksinimlerine uyulması kaydıyla, Noel
ağaçlarının ticari ve sosyal sağlayıcıları, satış yapabilir.



Yukarıdaki temas kısıtlamasına ek olarak 23 Aralık 2020 - 1 Ocak
2021 arasındaki dönemde yakın akrabaların veya arkadaşların
toplanmasına en fazla 10 kişiye kadar izin verilmektedir; 14 yaş ve
altı çocuklar bu sayıya dahil edilmeyecektir. Bu kişilerin ayrıca tatil
ziyaretleri sırasında otellerde ve konaklarda kalmaları yasak
olmayacaktır.



2020/2021 yeni yıl kutlamaları sırasında kamuya açık şekilde
organize edilen havai fişek gösterimleri yasaktır. Yerel makamlar
ayrıca, bir kısıtlama olmazsa çok sayıda insanın toplanması
beklenen meydanlarda ve sokaklarda piroteknik kullanılmasını
yasaklamaktadır (daha detaylı açıklanacaktır). Önümüzdeki kayak
mevsimi açısından: dinlence tesisi kategorisinde sayıldıklarından
Koronavirüsten Korunma Kuralları (§ 10 paragraf 1 no. 2) uyarınca
kayak teleferiklerinin çalıştırılması yasaktır.
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Yeni Koronavirüsten Korunma Kuralları 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren
geçerli olacaktır ve buradan ulaşılabilir.
Lütfen vatandaş sorgularını şu telefona yönlendiriniz: 0211 855-5.
Basın bültenine dair sorularınızı lütfen Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı
basın ofisine gönderiniz - telefon: 0211 855-3118.
Bu basın bültenine şu adresten ulaşılabilir: www.land.nrw
Sosyal medya gizlilik politikası

