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الوزير الومان" :استمرار مراعاة القواعد األساسية ضد ظهور
حاالت عدوى جديدة – استغالل المساحات المتاحة بوعي وإدراك
للمسؤولية"
تتخذ الحكومة المحلية قرارات بشأن إدخال مجموعة من التغييرات على
قانون الحماية من فيروس كورونا وقانون تنظيم دخول البالد في ظل
كورونا  /تمديد التفعيل حتى  11أغسطس
وزارة العمل والصحة والشؤون االجتماعية تصرح في بيان لها:
أقرت الحكومة المحلية لوالية شمال الراين وستفاليا في جلستها اليوم مجموعة من
التغييرات على قانون الحماية من فيروس كورونا وقانون تنظيم دخول البالد في ظل
كورونا ،وتمديد العمل بها حتى يوم  11أغسطس  .2020ومن المنتظر أن تصدر
وزارة العمل والصحة والشؤون االجتماعية في القريب العاجل القوانين ذات الصلة
المثبتة لهذه التغييرات.
صرح وزير الصحة المحلي كارل-جوزيف الومان ا
قائال "التطور في
وفي هذا اإلطار ّ
أعداد اإلصابات الذي ال يزال إيجابياا على مستوى الوالية يمنحنا مساحات تحرك
صغيرة نسبياا ،تلك التي نحن بصدد استغاللها بوعي وإدراك للمسؤولية بهدف تحقيق
قدر أكبر من الحريات ".وأردف ا
قائال" :ومع ذلك فال يجب الركون إلى هذا التحسن
ونسيان حقيقة أن الجائحة ال تزال قائمة ،وهو ما يلزمنا بضرورة االستمرار في حالة
التيقظ الشديد والوعي بالمسؤولية .وهذا ما تظهره حالياا "النقاط الساخنة" في بعض
المناطق .ولذلك فال تزال هناك ،إلى جانب قواعد النظافة الصحية العامة ،ثالث قواعد
أساسية ال غنى عنها :االلتزام بمسافة األمان وارتداء الكمامة وتأمين إمكانية تتبع
سالسل انتشار العدوى".
سيتم من خالل التغيرات الجديدة المدخلة على قانون الحماية من فيروس كورونا زيادة
القيود المفروضة على تحديد أعداد األفراد في األحداث والفعاليات المختلفة ،وهو ما
يتعلق على سبيل المثال باالحتفاالت المقامة ألسباب مختلفة ،وال سيما حفالت الزفاف،
فهذه أصبح من المسموح اآلن االحتفال بها في حضور عدد أفراد يصل إلى 150
صا مع توفر إمكانية تتبع مسار كل من الحاضرين .واألمر ذاته يسري أيضاا على
شخ ا
الفعاليات الخاصة بعملية الدفن .أما في الفعاليات الثقافية وغيرها من األحداث فقد تم
رفع القيمة الحدية ،التي بد اءا منها يكون من الالزم تطبيق خطة للنظافة الصحية ،المقيدة
لعدد األفراد الذين يمكنهم الحضور من  100إلى  300فرد .كما تم رفع أعداد األفراد
في الرياضات التي تُمارس بالمالمسة داخل صاالت ،من  10إلى  30فرد ،مع زيادة
عدد المشاهدين المسموح به من  100إلى  300مشاهد.
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كذلك فقد تم إدخال تعديالت هامة على إجراءات دخول البالد للقادمين من مناطق
اعتبارا من اآلن ينص على ضرورة
الخطر :أصبح قانون الحماية من فيروس كورونا
ا
أن تكون األوضاع المحيطة في المكان الهدف تشمل توفر إمكانات كافية إلجراء
االختبارات المرغوبة على القادمين والعائدين من بلدان خطرة ،ويشمل هذا التوصيف
للبلدان تلك المناطق المصنفة كمناطق خطورة وفقاا لمعهد روبرت كوخ .والحاالت
المستثناة من إجراءات الحظر الصحي تم تقليلها باالستناد إلى ذلك .وعلى وجه
الخصوص فإن عملية استثناء العاملين في قطاع "البنى التحتية الحرجة" ،الذين يقضون
عطلتهم الصيفية حالياا في إحدى مناطق الخطر ،لم يعد يتم تلقائياا استثناؤهم من إلزام
الخضوع ل لحجر الصحي ،بل إن هذا األمر لم يعد يتم إال إذا كانت نتيجة االختبار
الخاضعون له سلبية .األمر ذاته يسري إذا ما استقبل الشخص المعني بالسفر زيارة من
أحد أقاربه وهو في بلد خطر .وأوضح الوزير الومان رأيه حيال ذلك ا
قائال" :كلما
أتيحت إمكانية أكبر لمزيد من الحريات ،تزايدت أهمية رصدنا لألشخاص المصابين
بالعدوى بأسرع ما يمكن من خالل االختبارات ،وفرضنا لقيود قصيرة على عالقات
التواصل .يسري ذلك أيضاا في الحاالت التي تمثل مخاطر عدوى أكبر ،مثل اإلقامة في
إحدى مناطق المخاطر ،وهو ما يمثل أهمية كبيرة حالياا في وقت قضاء العطالت".
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إن كانت لديك أي استفسارات الحقة بخصوص البيان الصحفي فيرجى التوجه إلى المركز الصحفي لوزارة العمل والصحة
والشؤون االجتماعية ،تليفون.0211 855-3118 :
هذا النص الصحفي متاح أيضًا في اإلنترنت من خالل زيارة موقع الحكومة المحلية على الرابط www.land.nrw

ملحوظة خاصة بحماية البيانات في وسائل اإلعالم االجتماعية

