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وزیر الومان« :همچنان به مقررات اسایس جدید برای ابتال به
بیماری عمل کنید  -مسئوالنه از آزادیها استفاده کنید»
تغییات
کابینه در حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا و حکم مسافرتهای ورودی ویروس کرونا ر
اعمال یمکند  /تمدید تا  11اوت
ر
منتش کرده است:
وزیر کار ،بهداشت و امور اجتمایع بیانیه زیر را
کابینه نوردراین-وستفالن امروز تغییات در حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا و حکم
مسافرت ورودی ویروس کرونا اعمال نموده و آنها را تا  11اوت  2020تمدید کرده است.
وزارت کار ،بهداشت و امور اجتمایع به زودی احکام جدید را ابالغ خواهد کرد.
وزیر بهداشت آقای کارل-جوزف الومان اعالم کردند« :تغییات مثبت و مستمر در تعداد
موارد ابتال ،کیم خاطر ما را آسوده کرده است و یمخواهیم از آن به شکیل مسئوالنه و برای
فراهم کردن آزادیهای بیشی بهره بگییم ،اما در ن
عی حال نباید فراموش کنیم که شیوع این
باالت عمل کنیم .این
بیماری هنوز به پایان نرسیده و باید با هوشیاری مسئولیتپذیری ی
موضوع در ن
بعض مناطق خاص ،که به عنوان «نقاط داغ» مشخص شدند ،نشان داده شده
است .در کنار مقررات عمویم بهداشت ،هنوز رعایت سه قانون اسایس اجباری است :الزام
به رعایت فاصله ،الزام به پوشاندن دهان و بی نن و اطمینان از قابلیت ردگیی زنجیه ابتال».
تغییات فعیل در حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا محدودیتهای مربوط به
رشکتکنندگان رویدادها را افزایش خواهد داد .این موضوع به خصوص به رویدادهای مرتبط
ً
مخصوصا مراسم عرویس ،مربوط یمشود که در حال ن
حاض یمتوانند با
با مناسبتهای ویژه،
ر
حداکی  150نفر با رعایت امکان ردگیی تماس مهمانان ،برگزار شوند .برای مراسم
حضور
خاکسپاری هم اعمال یمشود .در محدودیت اجر یات برای عمل به پروتکلهای بهداشن برای
مراسم مذهن و سایر رویدادها ،تعداد رشکتکنندگان از  100نفر به  300نفر افزایش پیدا
کرده است .محدودیت تعداد رشکتکنندگان در رویدادهای دارای تماس که در فضاهای
شپوشیده انجام یمشوند از  10نفر به  30نفر افزایش پیدا خواهد کرد.

صفحه  2از 2

ن
قوانی مربوط به
تعداد مجاز تماشاگران هم از  100نفر به  300نفر افزایش خواهد یافت .در
مناطق که در معرض خطر حضور مسافران ورودی هستند هم تغییات مهیم ایجاد یمشود.
ن
در حکم مسافرت ورودی ویروس کرونا ،که بالفاصله قابل اجرا است ،ظرفیت کاف برای
ن
گرفی از مسافران ورودی و افراد در حال بازگشت از کشورهای پرخطر بر اساس
آزمایش
گزارش مؤسسه رابرت کخ ،در نظر گرفته خواهد شد .موارد استثناء قرنطینه اجباری بر همین
اساس کاهش پیدا کرده است .کار ن
کنات که در «زیرساختهای حیایط» مشغول به کار هستند
و در حال ن
حاض تعطیالت خود را در یک ناحیه پرخطر سیی یمکنند ،دیگر به صورت
ن
مستثن نخواهند بود ،مگر آنکه نتیجه آزمایش
خودکار از گذراندن دوره اجباری قرنطینه
ن
آنها ن
منق باشد .این موضوع در مورد کارکنات که خویشاوندان خود را در نوایح پرخطر
مالقات کردند هم اجرا یمشوند« .هرچه امکان فراهم کردن آزادی بیشی باشد ،این موضوع
که بتوانیم افراد مبتال را در شی عترین زمان ممکن شناسا یت کنیم و در صورت لزوم
محدودیتهای موقت تماس اعمال کنیم ،نقش حیاتتری پیدا یمکند .این مسئله به طور
خاص در صورت وجود خطر بیشی ابتال به بیماری ،برای مثال به دلیل حضور در نوایح
ن
تابستات از اهمیت ن
بسا یت برخوردار هستند».
پرخطر ،صاد است که در طول تعطیالت

ً
لطفا از طریق شماره تلفن  0211 855-3118تمام سؤاالت خود به دفی مطبوعات وزارت
کار ،بهداشت و امور اجتمایع ارسال نمایید.
این ن
مت مطبوعات به صورت آنالین روی وبسایت دولت ایالت به آدرس
هم در دسیس قرار دارد.
خط ر
مش حریم خصویص برای رسانههای اجتمایع
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