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نسخه جدید حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا با کاهش
بیشتر محدودیتها از روز دوشنبه اجرا میشود
بعضی از رویدادهای خاص با حضور بیش از  100نفر و مهمانیهای خصوصی با حضور حداکثر  50نفر میتوانند
به صورت محدود برگزار شوند  /ورزشهای دارای تماس در محیطهای سرپوشیده با حضور حداکثر  10نفر و
محیطهای سرباز با حضور حداکثر  30نفر مجاز هستند  /با کاهش بیشتر محدودیتها امکان بازگشایی مراکز تفریحی
نیز وجود دارد
دولت ایالتی اعالمیه زیر را منتشر کرده است:
در روز دوشنبه  15ژوئن  2020حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا تغییرات بیشتری میکند و در نوردراین-
وستفالن اجرایی خواهد شد .این موارد به کاهش محدودیتهای مرتبط با محدودیت کامل دسترسی به خرده فروشیها و
رویدادها و گردهماییهای باالی  100نفر ،که با الزامات خاصی مجاز خواهد بود ،مخصوصا ً امکان تماس با
شرکتکنندگان ،مربوط میشود .مهمانیهای خصوصی برای مناسبتهای خاص از جمله سالگردها ،مراسم ازدواج،
غسل تعمید ،تولد یا پذیرش سرپرستی کودکان با حضور حداکثر  50نفر مجاز خواهد بود و الزاماتی مثل امکان تماس
با شرکتکنندگان و رعایت پروتکلهای بهداشتی و ایمنی باید در نظر گرفته شوند .عالوه بر این ،بارها ،مراکز رفاهی
و پارکهای آبی میتوانند با رعایت الزامات بهداشتی فعالیت خود را از سر بگیرند.
این کاهش محدودیتها برای ورزشهای دارای تماس هم اعمال خواهد شد .ورزشهای دارای تماس با حضور حداکثر
 10نفر در فضاهای بسته و حداکثر  30نفر در فضاهای باز ،از روز دوشنبه مجاز خواهند بود .رقابتهای ورزش
همگانی و ورزشهای تفریحی میتوانند با رعایت الزامات بهداشتی در ورزشگاهها از سر گرفته شوند.
محدودیتهای اساسی تماس در محیطهای عمومی و الزام استفاده از ماسک برای پوشاندن دهان و بینی در بعضی
مکان های خاص که در معرض رفت و آمد عمومی و مشتریان قرار دارد ،به قوت خود باقی خواهند بود .رویدادهای
بزرگ هم حداقل تا  31اوت  2020ممنوع باقی خواهند ماند.
پیشرفتهای مثبت در رابطه با شیوع این بیماری در نوردراین-وستفالن به ما بیش از پیش امکان خواهد داد تدابیر
حفاظتی در نظر گرفته شده برای ویروس کرونا را اصالح کنیم .تعداد موارد ابتالی جدید در نوردراین-وستفالن از
تاریخ اولین مرحله رفع محدودیتها در  20آوریل ،بیش از  75درصد کاهش پیدا کرده است .این پیشرفت به دولت
محلی کمک میکند با قاطعیت بیشتری در رابطه با شیوع ویروس کرونا اقدام کند .رفتار مسئوالنه و هوشمندانه بخش
اعظم مردم به ما امکان میدهد این گامها را در مسیر عادیسازی مسئوالنه شرایط ،برداریم .کاهش متوسط
محدودیتها و اصالح تدابیر حفاظتی ممکن است با توجه به پیشرفت مستمر بیماری ،تغییر پیدا کنند.
نسخه جدید حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا از روز دوشنبه  15ژوئن  2020اجرایی میشوند و به طور موقت تا
 1ژوئیه  2020ادامه پیدا خواهد کرد .برای مشاهده آن به آدرس  www.land.nrwمراجعه کنید.

شرح مقررات جدید
در حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا برای نوردراین-وستفالن ،این مقررات جدید از تاریخ  15ژوئن اجرایی
میشوند:
 .1رویدادها و فستیوالها

رویدادها
رویدادها و گردهماییها با حضور حداکثر  100نفر ،با رعایت فاصله مناسب و الزامات بهداشتی مجاز خواهد بود.
مقررات مربوط به بهداشت ،کنترل دسترسی ،اطمینان از رعایت حداقل فاصله  1.5متر و امکان ردگیری تماشاچیان و
شرکتکنندگان باید اجرا شوند .برای رویدادهایی که با حضور بیش از  100شرکتکننده اجرا میشوند ،الزامات
بیشتری وجود دارد .این موارد تنها در صورت هماهنگی با مقامات بهداشتی مربوطه قابل اجرا هستند .عالوه بر این،
به تدابیر پیشگیرانه بهداشتی و عفونی ویژه نیاز دارند.
برای رویدادهایی که با صندلیهای ثابت برگزار میشوند ،در صورت آماده کردن یک طرح مشخص برای نشستن
شرکتکنندگان ،قابلیت ردگیری شرکتکنندگان و الزام رعایت فاصله  1.5متری اعمال نمیشود .در صورت وجود
صندلیهای ثابت ،این موضوع درباره خدمات آموزشی فوق برنامه یا رویدادهای فرهنگی هم صدق میکند .بر اساس
الزام قابلیت ردگیری ،باید دادههای مربوط به شرکتکنندگان ثبت شود و یک طرح نشستن ایجاد گردد که در آن محل
نشستن هر فرد قید شده باشد.
ممنوعیت فستیوالهای بزرگ مثل فستیوالهای سنتی ،شهری/روستایی/نمایشهای خیابانی ،رویدادهای تیراندازی و
شراب یا تمام رویدادهای مشابه حداقل تا تاریخ  31اوت  ،2020به قوت خود باقی خواهد ماند .این ممنوعیت برای
رویدادهای موسیقی ،فستیوالها و رویدادهای فرهنگی مشابه و فستیوالهای ورزشی هم اعمال میشود.
مهمانیهای خصوصی
ممنوعیت رویدادهایی که در درجه اول ماهیت اجتماعی دارند همچنان باقی خواهد ماند .مهمانیهایی که برای برخی
رویدادهای استثنایی مثل سالگردها ،مراسم ازدواج ،غسل تعمید ،تولد یا پذیرش حضانت کودک برگزار میشوند و
میتوان برخی الزامات خاص را در آنها رعایت کرد ،از این قاعده مستثنی هستند .این مهمانیها فقط در صورتی
قابل برگزاری هستند که تعداد شرکتکنندگان از  50نفر فراتر نرود ،تمام مقررات بهداشتی رعایت شود و امکان تماس
با شرکتکنندگان وجود داشته باشد .با رعایت این الزامات ،در مراسمهای تشییع جنازه یا ختم نیازی به پوشیدن ماسک
محافظت دهان و بینی نیست .این رویدادها را میتوان در مکانهای مجزا و همچنین مراکز ارائه خدمات غذایی و
هتلها هم برگزار کرد.
 .2خردهفروشی ،موزهها و خدمات غذایی
کاهش محدودیتها از مورخ  15ژوئن برای محدودیتهای جامع دسترسی به خرودهفروشیها هم اجرا خواهد شد .در
این طرح کاهش محدودیت ،الزام حضور یک نفر به ازای هر  10متر مربع برای یک نفر به ازای هر هفت متر مربع
کاهش فضای فروش ،کاهش پیدا میکند .این مسئله درباره محدودیت حضور بازدیدکنندگان موزهها ،نمایشگاهها و باغ
وحشها هم اجرا میگردد.
کافهها هم با رعایت استانداردهای بهداشتی که برای خدمات غذایی قابل اجرا است ،میتوانند فعالیت خود را از سر
بگیرند .کالبها و کالبهای شبانه همچنان بسته خواهند بود .فاحشه خانهها ،روسپیخانهها و مراکز مشابه هم همچنان
اجازه بازگشایی ندارد.
 .3رفع محدودیتها و مراکز تفریحی
کباب درست کردن در فضاهای عمومی و مراکز تفریحی از  15ژوئن بالمانع خواهد بود.
بازارهای محلی میتوانند با رعایت فاصلهگذاری مناسب و دستورالعملهای بهداشتی مربوطه ،کار خود را دوباره از
سر بگیرند .شهربازیهای موقت ،با رعایت الزامات مشخص شده برای فضای بهداشتی و پیشگیری از شیوع بیماری
و در صورت هماهنگی با مقامات مربوطه ،میتوانند با حضور بیشتر بازدیدکنندگان کار خود را از سر بگیرند.
مراکز رفاهی و سوناها میتوانند با رعایت استانداردهای مراقبت بهداشتی و سالمت ،فعالیت خود را مجددا ً آغاز کنند.
این مسئله شامل پارکهای آبی و استخرهای تفریحی نیز میشوند .برای استفاده از استخرهای دارای مسیر شنا،
محدودیتی وجود نخواهد داشت.

 .4ورزش
گروههای حداکثر  10نفر ،خویشاوندان نسبی یا خویشاوندانی که از دو خانواده هستند ،میتوانند از روز دوشنبه در
فضاهای سرپوشیده ورزش کنند .در محیطهای باز ،ورزشهای تماسی با گروههای حداکثر  30نفر قابل اجرا خواهد
بود .در هر دوی این موارد ،باید با دریافت اطالعات ،امکان تماس و ردگیری شرکتکنندگان وجود داشته باشد.
انجام رقابتهای ورزش همگانی و تفریحی هم در محیطهای سرپوشیده با رعایت الزامات و استانداردهای بهداشتی و
پیشگیرانه ،مجاز خواهد بود.

