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 حكومة والية
   نوردراين فستفالن

 271/04/2020 -بيان صحفي 

 حكومة الوالية تنف ِّذ مزيًدا من اإلجراءات للتعامل مع جائحة فيروس كورونا

أبريل / رئيس الحكومة الشيت: المسافة اآلمنة والحماية  20اللوائح الجديدة تُطبَّق جزئيًّا اعتباًرا من 
 يظالن هما المعيار في حياتنا اليومية 

ا يلي:  تُعلن حكومة الوالية عمَّ

اتخاذ المزيد من اإلجراءات للتعامل مع جائحة  2020أبريل  16قررت الحكومة يوم الخميس الموافق 

فيروس كورونا. حيث اعتمد وزير الصحة كارل يوزيف الومان التعديل الذي أُجري على قانون 

 أبريل.  20الحماية من كورونا، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباًرا من 

 

رئيس الحكومة أرمين الشيت: "اتفق االتحاد والواليات يوم األربعاء على مسار يعيد لنا الحياة الطبيعية 

دراك المسؤولية. وإذا كنا سنتمكن من اتخاذ هذه الخطوات األولى، فإن الفضل يعود في التي تتسم بإ

المقام األول إلى المواطنين: بفضل سلوكهم الشخصي وامتثالهم للقواعد وامتناعهم المحزن عن تواصلهم 

ير االجتماعي، أسهم كل فرد في إبطاء انتشار فيروس كورونا. هذا التالحم القوي في مجتمعنا يث

إعجابي، وأود أن أشكركم من أعماق قلبي. ما يهمنا اآلن هو الحفاظ على النجاح الذي تحقق في احتواء 

الوباء، مع اتخاذ خطوات مسؤولة ومركَّزة؛ إلعادة الحياة العامة شيئًا فشيئًا. ولكن تظل المسافة اآلمنة 

 والحماية هما المعيار في حياتنا اليومية".

 

ية من كورونا الجديد، يجري اآلن تنفيذ اإلجراءات التي اتفق عليها رؤساء وبواسطة قانون الحما

 الحكومات مع المستشارة األلمانية يوم األربعاء. 

 

، باإلضافة إلى 2020أبريل  20ولكن هناك تعديالت أجريت، ال سيما على قطاع التجارة. اعتباًرا من 

المرافق التجارية المعروفة بالفعل، يجوز فتح جميع المكتبات ومتاجر مستلزمات الحيوانات ومتاجر 

ر ومتاجر لوازم أدوات البناء والبستنة، بما في ذلك المتاجر المتخصصة المماثلة )مثل باعة الزهو

السباكة أو األجهزة أو لوازم الطالء أو تركيب األرضيات أو متاجر مواد البناء(. كما يمكن إعادة فتح 

 متاجر األثاث والمتاجر المتخصصة في لوازم األطفال ومراكز بيع السيارات والدراجات. 

ذا كانت منطقة البيع المعتادة وباإلضافة إلى ذلك، يجوز تشغيل جميع المرافق التجارية بصفة مبدئية، إ

متر مربع، وفقًا ألحكام مرسوم تجارة التجزئة بوالية نوردراين فستفالن. وفي  800ال تتجاوز مساحتها 

غضون ذلك، تكون جميع المرافق ملزمة باتخاذ االحتياطات الالزمة من أجل النظافة العامة والتحكم في 

 مان ال تقل عن متر ونصف بين الناس.الدحول وتجنب الطوابير وضمان وجود مسافة أ

 

وبناًء على قرارات المستشارة األلمانية التي اتخذتها مع رؤساء الحكومات، تخطط وزارة التربية 

أبريل، من المفترض أن يُعاد أواًل فتح  20والتعليم الستئناف الدراسة بحذر وبشكل تدريجي. وفي يوم 

فالن، وذلك في البداية فقط حتى يتمكن المعلمون واإلدارات المدارس التكميلية في والية نوردراين فست

، يمكن للطالب 2020أبريل  23التعليمية من االستعداد الستئناف الدراسة. واعتباًرا من الخميس 
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األوائل الذين يتقدمون لالمتحانات النهائية هذا العام العودة إلى المدرسة للتحضير المتحاناتهم طواعيةً. 

 – 2020مايو  4معدالت اإلصابة، من المفترض فتح المدارس تدريجيًّا اعتباًرا من إذا سمح تطور 

أواًل لتالميذ الصف الرابع من المدارس االبتدائية؛ إلعداد هؤالء األطفال قدر اإلمكان لالنتقال الوشيك 

لي للمدارس جائز فقط إذا تم االلتزا م بالمعايير إلى المدارس التكميلية في الصيف. وهذا الفتح األوَّ

الصارمة للنظافة العامة والحماية من العدوى. وباإلضافة إلى المعايير المتعلقة بخطط النظافة العامة، 

ستتلقى المدارس قريبًا توصيات عمل وضعت خصيًصا للحفاظ على النظافة العامة في المدارس في ظل 

جميعهم أولوية قصوى لحكومة الوباء. حيث تعد صحة التالميذ والمعلمين والعاملين في المدارس 

 الوالية.

 

في بادئ األمر.  2020مايو  3أبريل حتى  20يسري قانون الحماية من كورونا المعدَّل على المدة من 

 وسيجتمع رؤساء الحكومات مع المستشارة األلمانية مجدًدا في نهاية أبريل؛ لمناقشة مزيد من الخطوات. 
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