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Bakan Laumann: "Yeni enfeksiyonlara karşı
temel kurallara uyulmaya devam edilmeli Hareket alanları sorumluluk bilinciyle
kullanılmalıdır"
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Kabine, Korona Koruma Yönetmeliği ve Korona Seyahat
Yönetmeliğine ilişkin değişiklikleri onayladı/11 Ağustos'a kadar
uzatıldı
Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı şunu bildirmektedir:

Kuzey Ren-Vestfalya Kabinesi, bugün Korona Koruma Yönetmeliği ve
Korona Seyahat Yönetmeliğinde değişiklikler yapmış ve bunları 11
Ağustos 2020'ye kadar uzatmıştır. Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler
Bakanlığı buna ilişkin yönetmelikleri zamanında çıkartacaktır.
Sağlık Bakanı Karl-Josef Laumann şunu ifade etmiştir: "Ülke genelinde
rakamların sürekli şekilde olumlu yönde seyretmesi daha fazla özgürlük
için sorumlu bir şekilde kullanmak istediğimiz küçük hareket alanları
yaratmaktadır. "Ama salgının bitmediğini unutmamalıyız ve çok uyanık
ve sorumlu olmaya devam etmeliyiz. Bu, belirli bölgelerdeki 'sıcak
noktalar' (Hotspot) ile gösterilir. Genel hijyen kurallarına ek olarak, üç
temel kural hala vazgeçilmezdir: mesafe ve maske (ağız ve burun
kapatan türden) gereksinimi ve enfeksiyon zincirlerinin izlenebilirliğini
sağlama.”
Korona Koruma Yönetmeliğinde, meydana gelen güncel değişiklikler
kapsamında etkilinliklere yönelik kişisel sınırlandırmalar artırılmaktadır.
Bu özellikle katılımcıların temas takibini güvence altına almak suretiyle,
bugünden itibaren 150 kişinin katılabileceği düğünlere ilişkin olmak üzere
özel günler için de geçerli olacaktır. Aynısı cenaze törenleri için de
geçerli olacaktır. Bir hijyen konseptinin sunulması gerekilen kültürel ve
diğer etkinlikler için eşik 100'den 300 kişiye yükseltilmiştir. Spor
salonundaki kişisel sınırlandırma ondan 30 kişiye yükseltilmiştir. Kabul
edilebilir seyirci sayısı da 100'den 300'e çıkartılmıştır.
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Yüksek riskli bölgelerden ülkeye giriş konusunda da önemli değişiklikler
yapılmıştır: Şu an itibariyle, Korona Giriş Yönetmeliğinde, Robert Koch
Enstitüsü tarafından belirlenen risk ülkelerinden gelen ve geri dönenlere
yönelik yapılması gereken testlere ilişkin olarak yeterli test
kapasitelerinin mevcut olduğu dikkate alınmaktadır. Karantina
gereksinimi istisnaları buna göre azaltılmıştır. Özellikle, şu anda yaz
tatillerini bir risk bölgesinde geçiren, "kritik altyapılarda" çalışanlar artık
otomatik olarak karantina gereksiniminden muaf tutulmayacak, bu ancak
negatif bir test sonucundan sonra mümkün olacaktır. Risk bölgesinde bir
ziyaret yapılmışsa da aynısı geçerlidir. Bakan Laumann konuyla ilgili
olarak şunu ifade etmiştir: “Daha fazla özgürlük mümkün olduğunda,
enfekte olmuş insanları mümkün olan en kısa zamanda testlerle tespit
etmemiz ve gerekirse kısa temas kısıtlamalarını telaffuz etmemiz o
kadar önemlidir.Bu, özellikle tatil sezonunda özellikle önemli olan bir risk
bölgesinde kalmak gibi daha büyük enfeksiyon riskleri için geçerlidir."
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler
Bakanlığı'nın basın bürosuna başvurun, 0211 855-3118 numaralı telefonu
arayınız.
Bu basın bültenine internetten Eyalet Hükümeti'nin www.land.nrw
adresindeki web sitesinden de ulaşılabilir.
Sosyal medya ile ilgili veri koruma bildirimi
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