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 569/07/2020 - مطبوعات

برای ابتال به  د یجد اسایسهمچنان به مقررات »الومان:  ر یوز 

 «دیاستفاده کن ها یمسئوالنه از آزاد - د یعمل کنبیماری 

 کرونا   روسیو  یورود هایکرونا و حکم مسافرت  روسیدر حکم حفاظت در برابر و  نهیکاب
 
ات تغییر

 اوت 11تا  د ی/ تمد کند اعمال یم

 را منتشر کرده است:  ر یز  هیانیب کار، بهداشت و امور اجتمایع  ر یوز 

کرونا و حکم   روسیحفاظت در برابر و حکم در  ات  یی  تغ امروز وستفالن -نینوردرا نهیکاب

کرده است.   د یتمد 2020اوت  11ها را تا و آن نمودهکرونا اعمال   روسیو  یمسافرت ورود

 .را ابالغ خواهد کرد د یاحکام جد یبه زود وزارت کار، بهداشت و امور اجتمایع

مثبت و مستمر در تعداد  اتیی  تغ»جوزف الومان اعالم کردند: -کارل  یبهداشت آقا ر یوز 

 یمسئوالنه و برا آن به شکیلاز  میخواهخاطر ما را آسوده کرده است و یم موارد ابتال، کیم

ن حال اما  ،میی  بهره بگ شی  یبهای یآزادفراهم کردن   نیا وعیکه ش  میفراموش کن د ینبادر عی 

 نی. اباالتی عمل کنیم یر یپذتیمسئولی ار یهوشبا  د یو با دهینرس انیهنوز به پا یمار یب

 داده شده شدند، نشانمشخص « نقاط داغ»به عنوان  اص، کهمناطق خ موضوع در بعضن 

است: الزام  یاجبار  سه قانون اسایس تیبهداشت، هنوز رعا است. در کنار مقررات عمویم

 «. ابتال  هی  نجز  یی  ردگ تیاز قابل نانیو اطم نن یفاصله، الزام به پوشاندن دهان و ب تیبه رعا

مربوط به  یهاتیکرونا محدود  روسیم حفاظت در برابر و کدر ح فعیل اتیی  تغ

کت مرتبط  یدادهایموضوع به خصوص به رو  نیخواهد داد. ا شیرا افزا رویدادها کنندگان شر

 مراسم عرویس ژه،یو  یهامناسبتبا 
ً
با  توانند که در حال حاضن یم  شود مربوط یم ،مخصوصا

مراسم  یتماس مهمانان، برگزار شوند. برا یی  امکان ردگ تینفر با رعا 150حضور حداکیر 

 یبرا بهداشن  های عمل به پروتکل یبرایت اجراتی محدوددر . شود هم اعمال یم یخاکسپار 

کتدادهیرو  ر یو سا مراسم مذهن     دا یپ شینفر افزا 300نفر به  100از  کنندگانا، تعداد شر

کت یت تعداد کرده است. محدود  یدر فضاهاکه تماس   یدارا رویدادهایکنندگان در شر

 خواهد کرد.  دا یپ شیانفر افز  30نفر به  10از شوند انجام یم دهیشپوش
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ن مربوط به  . افتیخواهد  شینفر افزا 300نفر به  100هم از  انتعداد مجاز تماشاگر  در قوانی 

. شود یم جاد یا مهیم اتیی  تغهستند هم  یدر معرض خطر حضور مسافران ورود  کهمناطق  

   تیکرونا، که بالفاصله قابل اجرا است، ظرف  روسیو  یدر حکم مسافرت ورود
ن
 یبرا کاف

ن از مسافران ورود  شیآزما پرخطر بر اساس   یو افراد در حال بازگشت از کشورها یگرفی 

ن بر هم یاجبار  نهیشد. موارد استثناء قرنط واهد گزارش مؤسسه رابرت کخ، در نظر گرفته خ  ی 

مشغول به کار هستند  «ایطیح یهارساختیز » که در کرده است. کارکناتن   دا یاساس کاهش پ

به صورت  گر ید کنند،یم یپرخطر سی   هیناح کیخود را در  التیحاضن تعطدر حال و 

 شیآزما جهیمگر آنکه نت ،نخواهند بود  مستثنن  نهیقرنط یخودکار از گذراندن دوره اجبار 

پرخطر  خود را در نوایح شاوندانیکه خو   موضوع در مورد کارکناتن  نیباشد. ا منقن ها آن

این موضوع  باشد،  شی  یب یهرچه امکان فراهم کردن آزاد». شوند مالقات کردند هم اجرا یم

و در صورت لزوم  میکن  تی زمان ممکن شناسا نیتر عی    افراد مبتال را در ش  میبتوان که

به طور مسئله  نی. اکند یم دا یپ یتر ات  ینقش ح ،میموقت تماس اعمال کن یهاتیمحدود

 حضور در نوایح لیمثال به دل یبرا ،یمار یابتال به ب شی  یخاص در صورت وجود خطر ب

ا تیاز اهم تابستاتن  التیدر طول تعط صاد است کهپرخطر،   «. هستند برخوردار  تی بسن

 

 از طر 
ً
وزارت   تمام سؤاالت خود به دفی  مطبوعات   0211 855-3118شماره تلفن  قیلطفا

 . د ییارسال نما کار، بهداشت و امور اجتمایع

ن مطبوعات  به صورت آنالین روی وب  www.land.nrw سایت دولت ایالت  به آدرس این مت 

س قرار دار   د. هم در دسی 
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