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 250/03/2021 -بیانیه مطبوعاتی 

 –«نامه محافظت دربرابر ویروس کروناآئین»اصالحیه و الحاقیه 
گیری را با استراتژی آزمایش« ترمز اضطراری»وستفالن -نوردراین

 کندتر ترکیب میقوی

های سرایت پراکنده، بهتر هدف توانیم ویروس را حتی با نرخوزیر بهداشت، لوئومان: ما می

 قرار دهیم و با آن مقابله کنیم

 دولت ایالتی بیانیه زیر را صادر کرده است:

سازی پیادههای فدرال و ایالتی را های بین دولتشده در رایزنیوستفالن تصمیمات گرفته-نوردراین

دلیل نرخ به کند.را بر این اساس اصالح می« نامه محافظت دربرابر ویروس کروناآئین»کند و می

-(، نوردراین2021مارس  26روز در سرتاسر ایالت )از  7ویروس کرونا طی  121.6شیوع 

ام در تم 2021مارس  8های کند: آزادیدولت فدرال را اجرا می« ترمز اضطراری»وستفالن هم 

 4800دلیل وجود بیش از حال بهبااین لغو خواهد شد. 100نواحی و شهرهای مستقل با نرخ باالی 

های سریع رایگان برای گیری درسرتاسر ایالت و درنتیجه افزایش مراکز آزمایشمرکز آزمایش

 جای لغو کاملتوانند بهتأثیر این موقعیت میوستفالن، شهرهای تحت-شهروندان در نوردراین

 روز منوط کنند.ها، خدماتشان را اکیداً به آزمایش منفی بهآزادی

 برقرار خواهد بود. 2021آوریل  18اجرا خواهد شد و موقتاً تا  2021مارس  29نامه از این آئین

نامه با مقررات در این آئین« ترمز اضطراری ویروس کرونا»های سرایت، باتوجه به افزایش نرخ

های مختلف فزاینده سرایت در ای نرخدر تفکیک منطقه ماند.خود باقی میقوت مشخص محکم به

 شود:شهرها و مناطق درنظر گرفته می

ازای هر مورد سرایت جدید به 100روزه در مناطق شهری یا شهرهای مستقل از  7اگر نرخ شیوع 

اجرایی  «ترمز اضطراری ویروس کرونا»نفر در سه روز کاری متوالی بیشتر شود،  100,000

 تأثیرسپس شهرهای تحت شود.می
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نشینی شدید با برای انتخاب بین دو گزینه با وزارت بهداشت همکاری تنگاتنگی خواهند داشت: خانه

ها اگر گزینه آزمایش انتخاب شود، این آزادی یا گزینه آزمایش. 2021مارس  8ها از تعلیق آزادی

قوت خود باقی بمانند اما فقط برای مشتریان، بازدیدکنندگان و کاربرانی که آزمایش توانند بهمی

 روز و با نتیجه منفی داشته باشند.به

 

 

وستفالن -نامه، نوردراینروزرسانی این آئینبا این به»گوید: وزیر بهداشت، کارل جوزف لوئومان می

استفاده خواهد « ترمز اضطراری ویروس کرونا»کند ازایجاد میاندازهای جدیدی را که چشمدرحالی

توانند تأثیر میوستفالن دو مزیت عمده دارد: شهرهای مستقل و مناطق تحت-نسخه نوردراین» «.کرد

 هایی را تعیین کنند.استفاده کنند و دوباره برای زندگی عمومی محدودیت« ترمز اضطراری»از 

این  کند.چون غربالی برای گرفتن موارد آلوده به ویروس کرونا عمل میحال، گزینه آزمایش همبااین

نشده و کند تا آزمایش دهند و افراد مبتال به ویروس که شناسایی ای برای مردم ایجاد میگزینه انگیزه

چون هر آزمایش سریع مثبت مستلزم تست  بدون عالئم هستند سریعاً شناسایی و جداسازی شوند.

PCR توانیم به طرز مؤثرتر و های سرایت بسیار متغیر است، میی به ویژه زمانی که نرخاست، یعن

 «هدفمندتری با ویروس مبارزه کنیم.

کند، وزیر بهداشت، لوئومان عنوان می شوند.این قوانین همچنین در تعطیالت عید پاک اعمال می

بمانند، سفر نکنند و به قوانین شود تا در تعطیالت عید پاک در خانه هنوز از همگان درخواست می»

AHA براین، دولت عالوه هر فرد به تنهایی مسئول مبارزه با این ویروس است.» «.پایبند باشند

کند، این موضوع من را امیدوار می فدرال اعالم کرده است که واکسن به مقدار زیاد وجود دارد.

 «برداریم.مهمی در جهت واکسیناسیون  توانیم گامچراکه می

 29اجرایی از تاریخ « نامه محافظت دربرابر ویروس کروناآیین»ترین تغییرات در ای از مهمخالصه

 :2021مارس 

 روزه-7 شیوع رخن                           روزه-7 شیوع نرخ           روزه  -7نرخ شیوع 

 با گزینه آزمایش 100<  گزینه آزمایش        بدون 100<  100>  

 

گردهمایی در فضاهای  های تماسمحدودیت

عمومی با حداکثر یک نفر 

ای دیگر امکانپذیر از خانواده

ساله و  14کودکان  است.

در این تعداد  ترکوچک

ها، شوند. زوجمحاسبه نمی

صرفنظر از نحوه زندگی 

کردنشان، یک خانواده 

 آیند.حساب میبه

 

گردهمایی در فضاهای عمومی با 

ای دیگر نفر از خانوادهحداکثر یک 

ساله و  14کودکان  امکانپذیر است.

در این تعداد محاسبه  ترکوچک

ها، صرفنظر از نحوه زوج شوند.نمی

حساب زندگی کردنشان، یک خانواده به

استثناء در تعطیالت عید پاک  آیند.می

آوریل(: قوانین در طی این  5تا 1)

-50مدت متناسب با قوانین نرخ شیوع 

واهد بود؛ یعنی، دو خانواده با خ 100

 14حداکثر پنج نفر، غیر از کودکان 

 تر.ساله و کوچک

گردهمایی در فضاهای عمومی با 

مجموع پنج نفر از دو خانواده 

در این تعداد محاسبه  امکانپذیر است.

ها، صرفنظر از نحوه زوج شوند.نمی

حساب زندگی کردنشان، یک خانواده به

تعطیالت عید پاک  استثناء در آیند.می

آوریل(: قوانین در طی این  5تا 1)

-50مدت متناسب با قوانین نرخ شیوع 

خواهد بود؛ یعنی، دو خانواده با  100

 14حداکثر پنج نفر، غیر از کودکان 

 تر.ساله و کوچک
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 ها/کتابخانه

 و غیره.ها بایگانی

ها، موزه

ها، ها، کاخنمایشگاه

ها، بناهای قلعه

 یادبود و غیره.

 دقیق به شرط رعایت

قوانین بهداشت و 

گذاری، مجاز به فاصله

 فعالیت هستند.

های ها، نمایشگاهموزه

ها، ها، کاخهنری، گالری

ها، بناهای یادبود و قلعه

های مشابه سایر مکان

توانند با تعیین نوبت و می

شده تضمین آسان پیگیری

تعداد  فعالیت کنند.

بازدیدکنندگان در 

فضاهای بسته در یک 

زمان نباید از یک نفر به 

متر مربع  20ازای هر 

 بیشتر باشد.

ها محدود به ارسال و فعالیت

های سفارشی یا تحویل رسانه

قابل بازیابی و همچنین 

 باشد.بازگرداندن آنها می

 مجاز به فعالیت نیستند.

به شرط رعایت قوانین بهداشت 

گذاری، مجاز به و فاصله

مجوز تنها با  فعالیت هستند.

 ارائه آزمایش سریع منفی.

آزمایش نباید به زمانی بیش از 

 ساعت قبل مربوط باشد. 24

های هنری، ها، نمایشگاهموزه

، هاها، قلعهها، کاخگالری

های بناهای یادبود و سایر مکان

توانند با تعیین نوبت و مشابه می

شده تضمین آسان پیگیری

تعداد  فعالیت کنند.

بازدیدکنندگان در فضاهای بسته 

در یک زمان نباید از یک نفر 

متر مربع  20به ازای هر 

مجوز تنها با ارائه  بیشتر باشد.

آزمایش  آزمایش سریع منفی.

 24یش از نباید به زمانی ب

 ساعت قبل مربوط باشد.
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ها، وحشباغ

های طبیعی پارک

مطابق با قوانین 

 مجوز

های تجاری ساختمان

که اقالم ضروری 

 فروشندنمی

توانند با ها میوحشباغ

ارائه نوبت قبلی و 

شده تضمین آسان پیگیری

تعداد  فعالیت کنند.

بازدیدکنندگان در 

فضاهای بسته در یک 

زمان نباید از یک نفر به 

متر مربع  20ازای هر 

برای تعداد  بیشتر باشد.

افراد در هر متر مربع از 

فضای بیرونی الزاماتی 

 وجود ندارد.

 

 

 

 

فروشی که مراکز خرده

اقالم ضروری 

فروشند نمی

ها، )خواروبارفروشی

ها، داروخانه

ها، و غیره( با فروشیگل

تعیین نوبت قبلی و این 

شرط که تعداد مشتریان 

صورت در آن محل به

زمان محدود به یک هم

متر مربع  40نفر در هر 

باشد، مجاز به فروش 

تعیین نوبت قبلی  هستند.

و محدودیت زمانی برای 

 مالقات ضروری است.

رای دسترسی بازدیدکنندگان ب

ها و فضاهای به نمایشگاه

 نمایش سربسته مجاز نیستند.

مشاغل غیرمصون مجاز به 

 فعالیت نیستند.

توانند با ارائه ها میوحشباغ

 آسان نوبت قبلی و پیگیری

تعداد  شده فعالیت کنند.تضمین

بازدیدکنندگان در فضاهای بسته 

در یک زمان نباید از یک نفر 

مربع متر  20به ازای هر 

برای تعداد افراد  بیشتر باشد.

در هر متر مربع از فضای 

 بیرونی الزاماتی وجود ندارد.

مجوز تنها با ارائه آزمایش 

آزمایش نباید به  سریع منفی.

ساعت قبل  24زمانی بیش از 

 مربوط باشد.

 

 

 

فروشی که اقالم مراکز خرده

فروشند ضروری نمی

ها، )خواروبارفروشی

ها، و فروشیگلها، داروخانه

غیره( با تعیین نوبت قبلی و این 

شرط که تعداد مشتریان در آن 

زمان محدود صورت هممحل به

متر  40به یک نفر در هر 

مربع باشد، مجاز به فروش 

تعیین نوبت قبلی و  هستند.

محدودیت زمانی برای مالقات 

مجوز تنها با  ضروری است.

 ارائه آزمایش سریع منفی.

د به زمانی بیش از آزمایش نبای

 ساعت قبل مربوط باشد. 24



خدمات مستلزم 

 تماس نزدیک
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خدمات مستلزم تماس نزدیک که 

متری از  1.5رعایت حداقل فاصله 

مشتری در آنها امکانپذیر نیست، با 

نامه بهداشت این آیینرعایت الزامات 

اگر مشتری  مجاز به فعالیت هستند.

نتواند حین انجام خدمات ماسک بزند 

)برای مثال، خدمات آرایشی چهره(، 

مشتری باید برای روز مربوطه 

آزمایش منفی به همراه داشته باشد و 

کارکنان نیز به طور منظم آزمایش 

 دهند.

خدماِت مستلزم تماس نزدیک 

 1.5فاصله  که رعایت حداقل

متری از مشتری در آنها 

امکانپذیر نیست، ممنوع 

خدمات ضروری از  هستند.

حیث پزشکی، خدمات مو، 

مراقبت از پای 

، و حمل و نقل غیرپزشکی

های کاری افراد با هدف

 مستثنی هستند.

خدمات مستلزم تماس 

نزدیک که رعایت 

 1.5حداقل فاصله 

متری از مشتری در 

، با آنها امکانپذیر نیست

رعایت الزامات 

نامه بهداشت این آیین

 مجاز به فعالیت هستند.

مجوز تنها با ارائه 

 آزمایش سریع منفی.

آزمایش نباید به زمانی 

ساعت قبل  24بیش از 

 مربوط باشد.
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 های شیوعسایر قوانین در صورت برگشت نرخ

-7سراسری، برای نواحی و شهرهای مستقلی که نرخ شیوع « اقدامات ترمز اضطراری»همراه با 

مورد سرایت جدید به ازای هر  100توجهی باالتر از طور پیوسته و قابلروزه در آنها به

( و باالتر از Landeszentrum Gesundheitنفر )مطابق گزارش روزانه  100,000

ر صورت وجود سایر شرایط سرایت حاد و ویژه، این موضوع بررسی میانگین ایالت باشد، یا د

نامه نیاز است یا خواهد شد که آیا به دالیل خاصی به اقدامات محافظتی بیشتری فراتر از این آیین

برای نواحی  هماهنگ کرد.« وزارت کار، سالمت و امور اجتماعی»توان این موارد را با می خیر.

مورد  50تر از توجهی پایینطور پیوسته و قابلروزه به-7نرخ شیوع  نهاو شهرهای مستقل که در آ

 Landeszentrumنفر باشد )مطابق گزارش روزانه  100,000سرایت جدید به ازای هر 

Gesundheitتعیین کرد که تا چه « وزارت کار، بهداشت و امور اجتماعی»توان با هماهنگی ( می

 پذیر استنامه امکاناقدامات محافظتی مندرج در این آئینحد معافیت از 

 نامه محافظت دربرابر ویروس کرونا:تغییرات دیگر در آیین

هایی متشکل از پنج کودک های شنای مبتدی با گروهتوانند جهت کالساستخرهای شنا می ·

 بازگشایی شوند.

نامه باز شوند، این آیینتوانند به شرط پیروی از قوانین بهداشت های برنزه میسالن ·

چراکه این مؤسسات مستلزم تماس فردی نبوده و بر مبنای قوانین مربوطه فعلی در 

 هامبورگ هستند.

 شوند.منتشر می www.land.nrwسایت های مشابه در سرتاسر روز در وبنامهآیین

 .8555 0211 ن لطفاً سؤاالت شخصی را به این شماره ارجاع دهید: تلف

لطفاً سؤاالت مربوط به مطبوعات را به شماره تلفن دفتر مطبوعات وزارت کار، سالمت و 
  .3118-855 0211امور اجتماعی ارجاع دهید.  

 www.land.nrw  سایت ذیل موجود استاین بیانیه همچنین در وب
Social media privacy policy 


