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گیری دولت ایالتی انجام اقدامات بیشتر برای مهار همه
 ویروس کورونا را به تصویب رساند

ها به معنای ایثار هستند، اکنون مهم است الشت: به همان اندازه که محدودیت
 که سرعت زندگی خود را با تدبیر و اراده کاهش دهیم.

مراکز »های ورزشی، تفریحی و فوق برنامه / تعطیل شدن های اوقات فراغت، فعالیتتوقف تقریباً تمام برنامه
 مراکز خرید اعمال محدودیت برو « سرگرمی

  

 کند:دولت ایالتی اعالم می

یشتری را تصمیم گرفت تا اقدامات ب 2020مارس  15وستفالن در جلسه کابینه روز یکشنبه، -دولت ایالت نوردراین
 گیری ویروس کورونا انجام دهد.برای مهار همه

  
های اوقات فراغت، در این میان، روز یکشنبه با حکم وزارت کار، بهداشت و امور اجتماعی، تقریباً تمام برنامه

مراکز »شود. از روز دوشنبه، همه به اصطالح های ورزشی، تفریحی و آموزشی در کشور متوقف میفعالیت
ها باید تعطیل شوند. همین های بازی، تئاترها، سینماها و موزهها ، دیسکوها، سالنمانند بارها، کلوپ« سرگرمی
 .شودفروشی اعمال میها در مورد مراکز تنمحدودیت

  
های بدنسازی، استخرها، استخرهای تفریحی و سونا ممنوع است. همچنین از روز سه از روز سه شنبه، فعالیت سالن

های ورزشی و سایر مراکز ورزشی و اوقات فراغت و همچنین شرکت در زاری جلسات در کلوپشنبه، برگ
های مراکز آموزش بزرگساالن، مدارس موسیقی و سایر موسسات آموزشی دولتی و خصوصی فوق برنامه برنامه

 مجاز نیست.
  

برای برآورده ساختن نیازهای فوری  تنها« هانمایشگاه»و « هامال»دسترسی به فروشگاه های مبلمان و مراکز خرید 
های آموزان پس از تعطیلی از دوشنبه نباید در اینجا در گروههمچنین دانش-شود های زیاد اجازه داده میو با محدودید

 بزرگ دور هم جمع شوند.
  

 افراد یا مالکیت ایشان اعمال شود. تعهد دادنها باید بدون در نظر گرفتن ها و محدودیتتعطیلی
  

ها، مشاغل خرده فروشی، به منظور اطمینان از تأمین مواد غذایی، پول نقد، پوشاک، دارو و مایحتاج روزمره، بانک
مانند. ها و فروشگاه های مواد دارویی، همچنان باز باقی میبه ویژه برای مواد غذایی و خوراکی، داروخانه

های شدیدی را در فعالیت خود اعمال کنند، به نحوی که حدودیتها باید مها و هتلها، غذاخوریها، رستورانكتابخانه
 از انتشار ویروس کورونا جلوگیری شود.

  
ما باید در این شرایط جدی، رعایت شدن احتیاطات الزم را در » دهد: نخست وزیر آرمین الشت این چنین توضیح می

های اجتماعی که کامالً ضروری نیستند باید سریعاً های اوقات فراغت و تماسها تضمین کنیم. همه فعالیتهتمام زمین
به همان اندازه که این امر برای بسیاری از افراد به معنای ایثار و محدودیت است، اکنون کاهش دادن  متوقف شوند.

 «سرعت زندگیمان با تدبیر و اراده نیز مهم است.
 
 
 

که قبالً در روز  د تعطیلی مدارس و مراکز مهد کودکاعمال شود، همانن 2020آوریل  19این مقررات ابتدا باید تا 

ارزیابی وضعیت فعلی توسط موسسه بر اساس  آتیگیری در مورد اقدامات مرحله بعدی تصمیمجمعه عملی شد. 
 گیرد.کوخ انجام می-برترو


