Sînorkirinên hê di rewacê de ne çi ne?
Dê heta tarîxa 18ê nîsanê sînorkirinên li jêrê di rewacê de bin:
Bi şertê ku bi tevahî ji pênc kesan nebuhurin, kesên ji malekê bi kesên bi maleke din re li
cîhên ji gelî re vekirî de kom bibin, serbest e. Zarokên 14 salî û piçûktir tevlî vê jimarê nayên
kirin. Bêyî nihêrtina li pergala jîyana wan, hevjîn jî ji yek malê tên hesabê. Gele malekê (bêyî
hebûna sînorkirina jimara mirovên li vê malê) dikarin bi kesên ji maleke din hatî re werin
kêleka hev. Zarokên ji wan re kontrolkirin divê, dibe kesên ji mala wan hevaltîya wan bikin. Ji
alî mafê welîtîyê ve, dêûbavên ji zarokan cuda dijîn jî dê karibin hevaltîya wan bikin.
Îstîsnayên bere yên li ser navbera herî kêm bi piranî wek xwe mane û di fiqreya 2yan a
madeyê 2yan Qaydeyên Xweparastina ji Koronavayrûsê de tên lîstekirin. Zarokên li qadên
leyîstikê dileyîzin, bikaranîna veguhestina komî (maskeyên tibbî divên li van deran bên
lixwekirin), kontrolkirina kesên ji wan re alîkarî divê û yên temenpiçûk û hevaltîye ji van
kesan re jî di navê de ne. Li gora Qaydeyên Xweparastina ji Koronavayrûsê, ji bilî van, destûr
tê dayîn xizmetên navgînên bi dilxwazîyê yan ên komî (wek nimûne çûyîna navendên
aşîbûnê/qutanê) bên bikaranîn.

Pêdivêyên maskeye çi ne?
Bivênevêyîya lixwekirina maskeyê tibbî di cîhên xuyayî de hê jî di rewacê de ye. Li gora
Qaydeyên Xweparastina ji Koronavayrûsê, maskeyên tibbî (yên divên di pakêta wan a
firotinê de divên bên xuyandin ew li gora standarda EN 14683yê ne), maskeyên neştergerîyê
yan maskeyên li gora standardên KN95/N95 yan jî FFP2 û maskeyên li gora standardên
bilindtir (yên valfa wan a bêhnsitandinê tüne ne) in. Berpirsîyarîya lixwekirina maskeye, bêyî
nihêrtina li navbera herî kêm, di li van deran di rewacê de bin:


Tevlî avahîyên wek xwedîyên mebesta dayîna xizmetên tibbî, di çarçoveya deverên
hundirî de pêkanînên tibbî û avahîyên bazirganîyê,



Cîhên hundirî yên muzexaneyan, pêşangehên hunerî, galerîyan, koşkan, kelehan,
abîdeyan û cîhên wek wan, tevlî baxçeyên gîyaneweran/heywanan,



Îmtîhanên li deverên hundirî pêkhatî û hînkarîyên rû bir û yên destûrdayî



Gava bikarhatina xizmetên veguhestinê, li veguhestina komî û avahîyên wan, di gava
wizmetên ajovanîya navgînên komî de, wek nimûne gava çûyîna navendên aşîbûnê,



Ji bilî bikarhatina navgînên xizmetên rêncberên ewlehîyê, agirvemirînê, xizmetên
xelaskirinê û rêncberên destwerdana afatan, li cîhên hundirî yên navgînên din ên
gihandinê,



Bêyî guhdana navbera herî kêm, gava feydedîtina ji pêkanîna pîşeyên navbernêz yan
xizmetan yan şagirtîyan



Tevlî cîhên rûniştinê, gava xizmetên dînî yan her cûrê kombûnên din ên dînî.

qanûnê federal ê tarîxa 21ê çileye pêşîn ê 2021î yê Wezîrîya Federal a Karûbarên Karkirinê û
Civatî ((li gora Qaydeyên Ewlehîyê yên Li ser Cîlên Karkirina SARS-CoV-2 (Corona-ArbSchV)), li
cîhên karkirinê yên navbera herî kêm a 1,5 mîtroyî li wan nayê parastin, mecbûrîya
lixwekirina maskeyên tibbî li wan heye. Di rewşeke weha de dê patron ji peyderkirina
maskeyê tibbî berpirsîyar be.
Bivênevêyîya maskeye (bi kêmayî maskeyeke dîsa karibe bê bikarhatin be), ji bo cîhên jêrîn
ên dê maskeyekî dîsa karibe bi kar bê jî di rewacê ye:




cîhên hundirî yên ji gelî re vekirî yên li wan çavdêrîya erêkirina ketina hundirî tê kirin
yan nayê kirin, yên ji mişterîyan û serdêran re vekirî,
Bazar û cîhên wilo yên firoşkarîya li derve
Hemû cîhên milken karsazîyên parekende û cîhên wan ên parke, ji bilî van rêyên
birêveçûyînê yên ji têketinê pê de 10 metre dûr

Ji bo zarokan bivênevêyîyên lixwekirina maskeye çi ne?
Zaroyên hê nehatibin çaxê xwandingehê navên maske li xwe bikin. Tevlî cîhên xuyandî yên ji
bo bikarhatina maskeye tibbî, gava maskeyên tibbî li zarokên binî 14 salan baş rûnanin,
maskeyên dîsa dikarin bên bikarhatin bes e.

Li navendên xwedîkirinê û xwandingehan Bivênevêyîyên
maskeyê çi ne?




Maskeyên tibbî li xwandingehan mecbûrî ne û zaroyên heta sinifa 8an in, eger
maskeyên tibbî hê li wan neyên, dikarin maskeyê dîsa dikare bê bikarhatin li xwe
bikin.
Li navendên xwedîkirinê, xasma maskeye tibbî, bivênevêyîya maskeyê bi tenê ji bo
mezinan û eger mezin jî navbera herî kêm neparêzin, di rewacê de ye. Ev awa, gava
zarok razayî dimînin û gava zarok tên rakirin navber neyê parastin jî di rewacê de ye.

Dê eywan û cîhên pedîkurê yên ne tibbî ne kingê vebin? Dê
ji xizmetên din çi bibe?
Di serî de berberî, çêkirina rûyî, xizmetên çêkirinê, ciwankarîya lingan, studyoyên neynokan,
manîkur, mizdan, deq, pîrsîng û pravayn derzîgeran, ji xizmet û pîşeyên di wan de navbera
1,5 mîtroyîya bi mişterîyan re nikare bê parastin re, bi şertê ku pêdivêyên paqijîyê yên
Qaydeyên Xweparastina ji Koronavayrûsê bi awayekî hişk bên pêkanîn, destûr tê dayîn. Eger
wek ciwankarîya rûyî, di seranserê yan beşeke xizmetê de nayê destûrdayîn mişterî maskeyê
li xwe bike, ev xizmet yan pîşe bi tene bi şertê ku eger mişterî wê rojê testeke xwe ya bilez a
negatîv yan testeke serbest dabe kirin, dikarin bên pêkanîn û rêncberên ku van xizmetan yan
pîşeyan pêk bînin divên ji her du rojan carekê encama testeke bilez yan serbest bistînin.

Rewşa qanûnî ya li ser xizmetên xurekîyê û qonaxvegirtinê çi
ye?
Loqente û cîhên kêfkirinê yên ji her kesî re vekirî dê heta danzanîneke cara didoyê girtî
bimînin. Ev herweha ji bo kantînan û xwarinxaneyan jî di rewacê de ye.
Bi tenê ji teslîmkirinû û gava ji sitandina gava buhurînê re destûr tê dayîn. Xwarinxaneyên di
dezgehên hînkarîyê de û kantînên şîrketan, eger girtina wan peşkê li proseya wan a hînkarîyê
yan karî bixe, dikarin ji bo xurekîya bikarênerên avahîyên hînkarîyê û rêncberan bên
karpêkirin.
Qonaxvegirtinên bi mebesta taybet ên şevînîyê hê jî qedexe ne. Geştên karkirinê/xizmetê ji
van azad in.

Ji bo bazara parekendeyê gavên pêş çi ne?
Ji bo bazara parekendeyê gavên pêş çi ne?
Ji bo bazara parekendeyê ev ên jêrîn di rewacê de ne:
1. Beqalîye, xizmetên wergirtinê û teslîmkirinê, markêtên vexwarinê, büfe, marketên
cotkaran, dermanxane, mexazeyên xurekîya saxlemîyê, mexazeyên tibbî, mexazeyên
berhemên bebekan, kimyager, îstîsyonên benzînê, banke, yekîtîyên krêdîyê,
nivîsîngehên
posteyê,
standên
firotina
qezeteyan,
mexazeyên
êmê
gîyaneweran/heywanan, mexazeyên tedarika gîyanewerên kedî û avahîyên civatî yên
xurekîyê peşkeş dikin dê vekirî bimînin. Dê avahîyên firotina li ser hev ji bo mişterîyên
li ser hev dikirin vekirî bimînin lê destûr ji mişterîyên pêşîn re heye ew bi tene ji
beqalîyeyê bikirin. Bi şertê ku firotinên xwe bi van û bi berhemên tedarike yên
têkildar sînor bikin, maxazeyên çîçekên guldankan û çîçekên birandî yên temenkurt
difiroşin û mexazeyên din ên parekende dikarin vekirî bimînin.
2. Hemû avahîyên din ên parekendeyê (mexazeyên qirtasîyeyê, pirtûkfiroşîyê û
baxçevanîyê) dibin bi sînorkirinên gihanê dîsa bên vekirin. Jimara mişterîyên di yek
carê de li wan hebin, ji bo her çil mîtroyê çargoşeyî yê devera firotinê divê bi yek
mişterîyekî sînorkirî be. Ji ketina mişterîyan re, bi tenê eger ew berê randevûyê
sitandibin dê destûr bê dayîn. Randevû divê bi gaveke demkurt sînorkirî be û bihêle
ew bidûketinê hêsan bike.

Mexazeyên avakarîyê dikarin bên vekirin?
Erê. vekirinên parekende ji bo van mexazeyan jî di rewacê de ye.
Ji bo ji xwedîyên karsazîyê re tedarik bê kirin û ji bilî van ji bo mişterîyên taybet çîçekên
birandî yên temenkurt, gîyayên guldankan, gîyayên zerzewat û tovên wan (tov, pîvaz, kartol
filan) bifiroşin, ji vekirîbûna marketên avahîyan re destûr tê dayîn.

Marketên avahîyan dikarin ji mişterîyên taybet re hemû cûrên berheman peşkeş bikin, lê dê
li wan jî her wek karsazîyên parekende yên nû vekirî sînorkirinên gihanê di rewacê de bin:
jimara mişterîyên di heman deme de hebin, divê ji bo her çil mîtroyê cîhê firotinê bi
mişterîyekî sînorkirî bin. Dê bi tenê destûr hebe mişterîyên pêşîn randevûyê bistînin bikevin
wan. Randevû divê bi navbereke demî ya sînorkirî ye sînorkirî be divê ji bo hêsankirina
bidûketinê xizmetê bike.

Destûra karên bi xwastina posteyê heye û mişterî dikarin
gava bibuhurin berheman wergirin?
Erê. Digel ku hemû karsazîyên parekende ji bo mişterîyan bi hinek şertan dîsa vekirî tên hiştin
jî hê jî destûra karên bi rêya xwastina bi posteyê û teslîmkirina berhemên xwastî heye.

Dê bi çi şertan destûra hînkarîyên hunerê û muzîkê bên
dayîn
Ji 8ê adarê pê de dê destûr bê dayîn xwandingehên hunerê û muzîkê wek komên heta pênc
xwandinkaran karibin rû bir û hîn bikin.
Digel cîhên vekirî, divên bijareyên hîbrîd û alternatîv heta mumkin bin pir bi kar bên.

Fermanên qanûnî yên ji bo hînkirinê û hînkarîyê hatine anîn
çi ne?
Tevlî navendên hînkarîya gelî û xizmetên hînkarîyê ji der ve birêvebirî û xizmetên
bipêşveçûyîna kesanî; xizmetên/hînkarîyên bi mebesta entegrasyonê û yên telafîkir ên hîmî û
îmtîhanîn wan, hemû xizmetên hînkirinê û hînkarîyê qedexe ne.
Ev qedexeyî ji bo van di rewacê de ye:







Hînkarîya kesanî ya li derveyê cîhên girtî pêkhatî û karûbarên din ên hînkarîya kesanî,
Hînkarîyên rû bi rû yên bi akreditasyona dewletê yên sinifên qedandinê yên di
bernameyên sertifikasyona mafê didoyan de,
Hînkarîyên rû bi rû yên sinifên qedandinê yên bi mebesta amadekarîya têrkirina
pîşeyî de,
Digel îmtîhanên xizmeta mebesta entegrasyonê dikin ên profesyonel û yên sertifikaya
qedandinê; di rewşên ku guherandina cîhê kesên dikevin îmtîhanê mumkin nînbe yan
jî je ber bêalîbûnê yan sebebên qanûnî nikarin bên bipaşveavêtin, tevlî karûbarên
amadekarîyê yên rû bi rû,
Bi şertê pêkanîna xizmetên di çarçoveya fermanên qanûnî yên bi mebesta
destekkirina xizmetên destekkirinê û hînkarîya derveyê cedwela hînkarîyê ya gava
pandemîya koronavayrûsê ya ji bo kêmkirina dezavantajên dibin sebebe pandemîyê,
li gora Beşa 1î ya Biryara Desteka Koronavayrûsê xizmetên hînkarîya derveyê cedwela
hînkarîyê ya ji bo xwandinkaran ji alî gelî ve tên fînansekirin.

Ji tarîxa 8ê adarê pê de pêvekirinên bi van ve:




Hînkarîya rû bi rû ya komên herî pir ji pênc xwandinkaran pêkhatî
Ji bo komên herî pir ji pênc xwandinkaran pêkhatî û li derve ji zarokên 14 salî û
piçûktir pêkhatî xizmetên ji alî avahîyên alîkarîya gêncîtîyê û civatî ve herî pir ji komên
ji 20 zarokan pêkhatî ne.

Tiştên îstîsnaî ne tê de, pêdivêyên navberê û tevdîrên ewlehîyê divên bi awayekî hişk pêk
bên. Ji bilî van digel cîhên fireh bijareyên hîbrîd û hînkarîya alternatîv heta mumkin bin pir
pêk bên.

Fermanên qanûnî yên ji bo xwandingehên ehliyeta
ajovanîyê hatine anîn çi ne?
Destûr heye xwandingehên ajovanîyê, xwandingehên pîlotan û xwandingehên kelekvanîyê
kar bikin. Bi tenê bi şertê ku xwandinkar, hînkar, çavdêrên alîkarîyê û yên îmtîhanan li nav
navgînê yan kokpîta firokeyê bimînin, pêdivêya navbera herî kêm ji bo hînkarîya pratik di
rewacê de nîne. Her kes bi kêmayî divê maskeyê li gora standarda FFP2yê bi kar bîne.

Dê xizmetên hînkarîyê yên derveyê cedwelê hînkarîyê yên bi
qanûnên gelî û xwandinga bilind ve girêdayî ne vekirî
bimînin?
Ji hînkarîya xwandingehên bilind û xwandingehên tibbê re, bi şertê ku pêşbînîyên Qanûnê
Xweparastina ji Enfeksîyonê pêk bên, destûr tê dayîn.
Eger ders nikaribin bi awayekî din bên dayîn yan bêyî ku ziyaneke mezin li xwandinkaran bibe
nikaribin bên bipaşveavêtin, dikarin rû bir û bên dayîn.
Ji îmtîhanên rû bi rû û karên amadekarîyê re bi tenê eger cîhê yên dikevin îmtîhanê nikaribe
bê guherandin yan ji ber mercên mecbûrî nikaribe bê bipaşveavêtin, dê destûr hebe.
Li xwandingehên bilind, xwandingeh, dezgeh û avahîyên wek wan ên din ên hînkirin û
hînkarîya pîşeyî pêk tînin ên bi qanûnan avabûyî tevlî îmtîhanên ji bo xizmetên hînkarîya
pîşeyî û amadekarîyê, hînkarîyên navdezgehî, tevlî yên li mehkemeyan û meqaman tên
danîn, nikarin rû bi rû bên kirin. Di nava vê biryarê de hînkarîyeke yeksalî ya dewra paşîn a
hînkarîya ya berî îmtîhanên dawî/karîyerê û hînkarîya rû bi rû ya sala paşîn tunu ye. Bi çi
awayî mumkin be divê her tim cîhên fireh bi kar bên.

Mecbûrîya bikaranîna Nivîsîngeha malê heye?
Li gora qaydeyên Wezîrîya Karkirinê ya Federal jê re erê kirî (Corona-ArbSchV – 21ê çileyê
paşîn ê 2021ê), patron, heta mumkin be divên wê keysê bidin ku rêncberên wan xebata xwe
di rewşa nivîsîngeha malê de pêk bînin. Mebesta vê; kêmkirina pêvebûnên li cîhê karkirinê û
di çûn û hatina karî de ye. Dê qayde di nêz de bikeve rewacê.

Ji bo sîporên amatur û yên kêfê bihevxistinên di rewacê de
çi ne?
Ji 22yê sebatê pê de destûra sîporên li deverên derve tên kirin heye. Ev awa êdî ji bo sîporên
kesîn, yên du kesî yan sîporên endamên xelqê malekê jî di rewacê de ye û êdî ji 8ê adarê pê
de herî pîr ji pênc kesên ji du malan hatî re destûr heye. Komên ji 20 kesan ên ji zarokên heta
14 salan pêkhatî herî pir bi rêncberekî hînkarîyê yan çavdêrekî mezin re li cîhekî derve dikarin
leyîstika sîporê bileyîzin.
Gava sîporê pêdivêya navbera herî kêm ji bo van koman di rewacê de nîne. Lê divê di beşa
heman sîporê de di nava kesên cuda yan komên cuda de divê bi kêmayî 5 mîtro valahî hebe.
Ji tarîxa 22yê sebata 2021î pê de ji hînkarîyên kesîn ên atletîk re li cîhên derve destûr tê
dayîn.
Li avahîyên sîporê bikaranîna cîhên parvekirî yên wek jorên guherandina cilan û
bixwedakirina avê qedexe ye.
Vêga hê vebûna eywanên cîmnastîkê, hewzên melevanîyê û avahîyên wekî wan qedexe ye.

Rewşa bizavên kulturî çi ye?
Li tîyatroyan, operayan, eywanên konsertê, sînemayan û avahîyên din ên gelî û yên taybet
(kulturî) pêkanîna konsertan yan nîşandayînan heta 18ê nîsana 2021 dê qedexe bimîne. Ji
van bizavan re destûr heye ku bi şertê ku yên bizavê pêk tînin navbera 2 mîtroyî ya herî kêm
biparêzin û bikin ku temaşeger ji malên xwe wan bibînim (konsertên pencereyê)

Ji bo muzîsyenên profesyonel çi bihevxistinên di rewacê de
hene?
Destûra provayên bi mebestên profesyonel heye. Muzîsyenên profesyonel dikarin bi
mebesta ku li ser înternetê weşanê pêk bînin yan qeydê bikin û bêyî temaşegeran konsêrtan
û bizavan pêk bînin.

Rewşa avahîyên kulturî, cîhên bêhnvedanê û kêfê çi ye?
Di vî warî de jî hindek guherîn hene.
Ev ên jêrîn hatine qedexekirin:





(Ji bilî dersên destpêkê yên ji bo komên herî pir ji pênc zarokên pêkhatî) hewzên
soberîyê û hewzên kêfê, avgerm, serşoyên termal û avahîyên wek van,
Cîhên leyîstikê yên deverên hundirî û avahîyên bêhnvedanê yên wek wan,
Qumarxane û avahîyên wek wan,
Klabên şevê û avahîyên wek wan,




Kerxane, avahîyên karkerîya cinsî û avahîyên wek wan,
Geştên bi keştîyê, vagonê, tirêna kevnar û yên wek wan

Bi şertê ku pêdivêyên paqijîyê bi awayekî hişk pêk bên, destûra eywanên esmerbûnê heye.
Qedexe ye serdêr li bûyer û leyîstikên ketine şertî temaşe bikin, li van cîhan buhurandina
zemanê bêtir qedexe ye.
Bi şertê ku serdêr pêşîn randevûyê bistînin û bi vî awayî bidûketineke hêsan pêk bê, destûr
heye ji 8ê adarê pê de li muzexane, pêşangehên hunerî, galerî, koşk, keleh, abîde û avahîyên
wek wan bê gerîn. Li avahîyên cîhên hundirî jimara serdêrên di yek carê de heyî, li her cîhekî
ji serdêran re vekirî, serê her 20 mîtroyên çargoşeyî divê ji yek kesî nebuhure.
Serdanên ji baxçeyên gîyaneweran/heywanan re bên kirin, bi pêkanîna bidûketinê û pêşîn
sitandina randevûyê ve girêdayî ye. Li vê derê jî jimara serdêrên li cîhên girtî di heman
zemanî de hene serê her 20 mîtroya çargoşeyî nikare ji kesekî bibuhure.

Dê bizav û kombûn dîsa bên lidarxistin?
Na, hê na. Bizav û kombûnên ne bi fermanên taybet ên Qaydeyên Xweparastina ji
Koronavayrûsê ve girêdayî bi awayekî demkî dê hê jî qedexe bimînin. Tevlî yên din, destûra
ev ên jêrîn jî tê dayîn (dê li qaydeyên ji bo her rewşekê taybet bê nihêrtin):










Kombûna li gora Qanûnê Kombûnê (wek nmn. bizav)
Bizavên ku dikin rêbazên hîmî yên wek kombûnên partîyên siyasî ji bo hilbijartinê
bikin yan xizmetên hîmî yên wek bexşa xwîynê yên ji nifûsê re, yên dikin ewlehî û
pergala tevahî bên parastin
Kombûnên encûmenên ji alî qanûnî ve pêşbînîkirî yên ji bo xwe bixwe birêvebirina
belediyeyan
Yasal olarak tayin edilmiş komitelerin, toplulukların, partilerin, birliklerin veya ev
sahiplerinin derneklerinin çevrimiçi yapılamayacak olan toplantıları Kombûnên
encûmenên, komên, partîyên, yekîneyên yan komeleyên xwedîyên xanîyan ên bi
awayê qanûnî peywirkirî yên nabin li ser torê bên lidarxistin,
Tevlî xizmeta pêşîk a cenazeyan, merasimên cenazeyan
Mehrbirînên belediyeyan
Xizmetên dînî.

Fermanên qanûnî yên ji bo xizmetên dînî û kombûnên din ên
dînî di rewacê de ne çi ne?
Dêr û komên dînî, li gora tengên herêmî yên şofê dê bidin xuyandin ka kîjan kombûnên dînî
di kîjan çarçoveyê de rû bi rû bên kirin û li gora vê yekê dê bi meqamên herêmî bidin zanîn.
Dê bikin ku pêdivêyên tengê yên herî kêm pêk bên, dê jimara tevlîbûyîyan bi sînor bikin, dê ji
bo kombûnên ku yek li hêvîyê ye jimara serdêran ji kapasîteya avahîyê bêtir e re
bivênevêyîya qeydê pêk bînin, dê bikin ku tevlîbûyî gava rûniştî bin jî maskeyê tibbî li xwe
bikin (maskeyên neştergerîyê yan maskeyên li gora standardên KN95/N95 yan FFP2 yê ne

divên bên bikaranîn), dê zanyarîyên têkilîkirina tevlîbûyîyan qeyd bikin û xwe ji bi hev re
xwandina qesîdeyan dûr bikin.
Li gora fiqreya 3yan a madeyê 1î yê Qaydeyên Xweparastina ji Koronavayrûsê, fermanên
qanûnî yên kombûnên din ên dînî û xizmetên dînî yên komên dînî û dêr ew kar bikin, bên
dayîn van deran:




Şansulyeyîya Eyaleta Bakurê Ren-Vestfalyayê (ji bo birêxistinên hîmî yên din ên dêran
û komên din ên dînî). Bi tenê BIRÊXISTINÊN BIRÊVEBIR ÊN DIN ÊN DÊRAN Û KOMÊN
DÎNÎ dikarin nameya elektronîk bişînin vê derê: Referat_I_B3@stk.nrw.de.
Belediyeya têkildar (ji bo komên bi tu dêrekê yan birêxistina hîmî ve girêdayî nînin).

Komên bi dêrekê yan birêxistineke hîmî ve girêdayî ne divên konseptên xwe yên ewlehîyê di
çarçoveya dêra yan birêxistina hîmî de bi rê ve bibin.
Firêna Rewşa Awarte ya Koronavayrûsê çi ye?
Eger li herêmekê yan bajarekî li herêman parnekirî asta bûyerên 7 rojan li dû hev di
seranserê 3 rojan de ji 100î bibuhure, dê Firêna Rewşa Awarte ya Koronavayrûsê roja dû re
ya karkirinê bikeve rewacê.
Di rewşeke weha de dê destûrên heyî bên rakirin û sînorkirinên hişktir bên xistin rewacê.
Wek nimûne, dê destûr hebe kesekî ji malekê hatî dê bi tenê kesekî ji maleke din re bê
keleka hev. Herweha ji bilî sitandin û teslîmkirina berhemên xwastî, dê bizavên avahîyên
parekende yên ne krîtîk bên qedexekirin. Ev jî ji bilî xizmetên ji alî tibbî ve divên, berber û
xizmetên pêyan ên ne tibbî, dê ji bo xizmetên ji wan re pêvebûna nêz divên di rewacê de be.
Eger tenga enfeksîyonê li dû hev seranserê sê rojan bikeve binê 100î, dê sînorkirin dîsa
karibin bên hilanîn.
Ji bilî van, ji belediyeyên tesîrdîtî re bijareya testê yê nû bipêşvexistî hatiye
pêşkêşkirin. Yanî belediyeyên bi Wezîrîya Karkirinê, Sihetê û Karûbarên Civatî ve
lihevkirî, di çarçoveya fermana qanûnî ya jorê de, dê karibin ji bo roja xuyandî biryar
bidin kesên testa wan a negatîv a bi lez heye dikarin xwe bigihînin xizmetên jorîn. Ev
jî dimîne ser hebûn û nebûna testa miftîbelaş a têr a ji bo sivîlan. Fermanên qanûnî
yên hişktir ên her çend opsîyona testê bê bijartin jî li ser sînorkirinên bihevvebûnê
yên dewam bikin di rewacê de bimînin, bêyî ji vê rewşê tesîr bibînin dê hê jî di
rewacê de bimînin.
Bi tevahî nihêrtina li fermanên qanûnî yên ji bo herêman bajarên li herêman parvenekirî
bihevxistî: girêdanka kurtasîya tevdîran

Li ser Qaydeyên Xweparastina ji Koronavayrûsê pirseke we
ya din heye?
Hûn dikarin ji vê navnîşanê re bi nameya elektronîk bişînin: corona@nrw.de.

