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Hikûmeta wîlayetê prosedûrên din ji bo tevgera bi
Pandemîya Vîrûsa Corona re bi cîh anîn
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Çendek rêpîvanên nû ji 20 ê Nîsanê de/
Wezîrserokmar Laschet: dûrahî û parastin wê bimînin bingeh û
rêpîvanên rojên me.
Hikûmeta wîlayetê ragihand:
Civata Wezîrên Navçeyê di pênşemê de, 16 ê Nîssnê 2020, bingehên
nû ji bo tevgera bi Pandemîya Vîrûsa Corona re bi cîh kirin
Wezîrê saxlemiyê Karl-Josef Laumann guhertina hukûmê parastina
Corona nîşan kir, ji 20 ê Nîsanê, Bi zorê ketin.

Wezîrserokmar Armin Laschet: " Dewlet û wîlayet di çarşêmê de bi
hevre li ser riyek, tevayîk berpirsiyarî lêhatin. Ku anha em karibin gavê
pêşî herin, em pêşî sipasiya milet dikin: her kesên ku di riya helwesta
şexsî, di riya rawestinê li ser rêpîvanan, di riya destjêberdana civakî,
anîn ku anha pêşvebûna Vîrûsa Corona hêdî bû.
Ev destgirtina xurt di dezgehê de bi min bandor dike û dixwazim ji ber
wilo ji dil sipas dikim.
Anha divê ku em vê pêşketina sekna berv kirina Panemiyê bi dest bigrin
û di heman demê de berpirsiyarî û bihêz gavan bimeşin, ji bo ku em
jiyana xwe bi hêdî dîsa drin hole.
dûrahî û parastin wê bimînin bingeh û rêpîvanên rojên me."
Bi hukûmê parastina Corona yan nû wê tevder bi cîh bên anîn, yên kû
Serokwezîran bi rajwêkara Federal di çarşemê de li hev hatin.
Bi taybetî ji bo danûstandinê cûdayî bi dest yekî ketin.
Wilo karin ji 20 ê Nîsanê 2020 di nav de, avahiyên bazirganî yên berê
de têne zanîn, hemî pirtûkxane, bazarên lazimiyên heywanan, bazarên
Avahiyê, bazarên Baxça, di nav de bazarên nîşanên mîna (Kûlîlk
firoş, Firotgeha taybetî ya tenduristî, hişkalav, lazimiyên wênesazî,
Erdçêk, yan jî materyalên avakirinê) vebin.
Her weha firoşgehên mobîl, firoşgehên lazimiyên Zarokan û bazarên
lazimiyên erebeyan û piskilêtan karin dîsa vekin.

Ji xwe di destpêkê de her avahiyên bazirganî karin dest bi kar bikin ,
heger ku adetî erda firotinê li gor ji bazirganiya firotanê NRW ne zêdeyi
800 Metre çargoşe.
Hemî avahî mecbûr in ku tedbîrên pêwîst ên ji bo tenduristiyê,
kontrolkirina gihîştinê, dûrkirina bendan hildin, û di navbera mirovan de
nexşeyek herî kêm 1,5 Metre mêtin bikin.
Li ser bingeha biryarên rajwêkara Federal bi Serokwezîr re, Wezareta
Dibistan û Perwerdê armanc dike ku bi hêdî dîsa dibistan dest pê bikin.
Di 20 ê Nîsanê de divê ku li NRW Dibistanên bilind dîsa vebin, ji pêşî de
hew ji bo ku, Mamoste û karbidestên dibistanê dikarin amade bikin da
ku karûbarên dibistanê ji nû ve bidin destpêkirin.
Ji Pênşemê de, 23 ê Nîsanê 2020, Li ser bingehek dilxwaz,
xwendekarên ku di vê salê dibistanê de ezmûna paşîn werdigirin dikarin
di amadekirina ezmûnên xwe de biçin dibistanê.
Heke pêşveçûna rêjeyên enfeksiyonê destûrê dide, divê dibistan ji 4 ê
Gulanê 2020 pê ve - hêj xwendekarên pola yekem-çaremîn li dibistanên
seretayî bêne vekirin, da ku di van havîna de van zarokan bi qasî ku
gengaz amade dikin biguhezînin dibistanên navîn.
Vê yekem vekirina dibistanan tenê li gorî daxwazên lênihêrînê û
parastina li dijî enfeksiyonê hişk mimkun e.
Wekî din rêwerzên ji bo plansaziyên hayjîniyê, dibistan dê di demek kurt
de pêşnîyarên ku bi taybetî hatine çêkirin ji bo xebata li ser hîjyanê li
dibistanan di bin şert û mercên pandemîk de kar bikin bişînin.
Tenduristiya xwendekaran, mamoste û hemî karmendên dibistanê ji bo
hukûmeta dewletê pêşînek herî girîng e.
Hukûmê parastina Corona yan guherîn derbasdare ji 20 ê Nîsanê heta jî
3 ê Gulanê 2020.
Dawiya Nîsanê wê hemû Serokwezîr û rajwêkara Federal ji bo
danûstendinek din li hev bicivin, ji bo gavên pêştir şîret bikin.
Ev daxuyaniya çapameniyê li ser Internetê jî heye. Li ser navnîşa înternetê ya
dewletê www.land.nrw
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