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Eyalet Hükümeti, koronavirüs pandemisiyle
başa çıkmak için ilave önlemler uyguluyor
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Eyalet Hükümeti duyurur
KRV Eyaleti Bakanlar Kurulu, koronavirüs pandemisiyle başa çıkmak
için 16 Nisan 2020 Perşembe günü ilave önlemler almaya karar verdi.
Sağlık Bakanı Karl-Josef Laumann, 20 Nisan’da yürürlüğe girecek olan
Koronadan Korunma Yönetmeliğinde (Coronaschutzverordnung) yapılan
değişikliği imzaladı.
Eyalet Başbakanı Armin Laschet, yaptığı açıklamada şöyle dedi:
“Federal Hükümet ve eyaletler, sorumlu bir şekilde normal hayata
geçilmesi için bir yol planı üzerinde Çarşamba günü anlaştılar. Şimdi bu
ilk adımları atabiliyor olmayı, her şeyden önce vatandaşlarımıza
borçluyuz: Her birey, kişisel davranışı, kurallara riayet etmesi ve zor da
olsa sosyal mesafeyi korumasıyla koronavirüsün yayılmasını
yavaşlatmaya katkıda bulundu. Toplumumuzdaki bu güçlü
dayanışmadan çok etkilendim ve herkese gönülden teşekkür etmek
istiyorum. Şimdi önemli olan, pandeminin engellenmesinde elde edilen
başarıları korumak ve toplumsal yaşamı yavaş yavaş canlandırmaya
yönelik sorumlu ve dikkatli adımlar atmak. Sosyal mesafe ve korunma,
günlük hayatımızın ölçütü ve kuralı olmaya devam edecek.”
Eyalet başbakanlarının Çarşamba günü Federal Şansölye ile birlikte
kararlaştırdıkları önlemler, yeni Koronadan Korunma Yönetmeliği ile
şimdi hayata geçirilecek.
Özellikle esnaflara yönelik değişiklikler söz konusu. 20 Nisan 2020
tarihinden itibaren, şu anda izin verilen perakende tesislerine ek olarak
tüm kitapçıların, petshop mağazalarının, yapı ve bahçecilik marketlerinin
ve benzeri mağazaların (örneğin çiçekçiler, sıhhi tesisat, demir hırdavat,

boya malzemeleri, döşeme veya yapı malzemeleri mağazaları) kepenk
açmalarına izin veriliyor. Ayrıca mobilya mağazaları, bebek mağazaları,
araba ve bisiklet satış noktaları da tekrar açılabilecek.
Buna ek olarak mağazaların ve satış noktalarının açılabilmesi için satış
alanının KRV Perakende Sektör Kararnamesi (Einzelhandelserlass
NRW) uyarınca genel olarak 800 metrekareyi geçmemesi gerekiyor. Bu
kapsamda tüm tesislerin hijyen önlemleri alma, girişleri kontrol etme,
kuyruk oluşmasını engelleme ve kişiler arasında en az 1,5 metre mesafe
sağlanmasını güvence altına alma yükümlülüğü bulunmakta.
Okul ve Eğitim Bakanlığı, Şansölye’nin eyalet başbakanlarıyla verdiği
kararlar temelinde okulların temkinli ve kademeli olarak tekrar açılmasını
planlıyor. Kuzey Ren-Vestfalya’da ortaöğretim kurumları 20 Nisan’dan
itibaren tekrar açılacak; ama öncelikle sadece öğretmenler ve okul
yöneticilerinin gerekli hazırlıkları yapabilmeleri için. 23 Nisan 2020
Perşembe gününden itibaren de bu öğretim yılında bitirme sınavına
girecek olan öğrenciler, sınava hazırlanmak için gönüllü olarak okula
gidebilirler. Enfeksiyon oranlarındaki gelişme izin verirse, okulların 4
Mayıs 2020’den itibaren kademeli olarak açılması öngörülüyor. Bu
durumda ilk olarak ilkokul 4. sınıfa giden öğrenciler tekrar okula
başlayacak ve yaz aylarından sonra gidecekleri yeni okullara
hazırlanmaları sağlanacak. Okulların tekrar açılması, ancak hijyen ve
enfeksiyondan korunma önlemlerine katı bir şekilde uyulması halinde
mümkün. Kısa süre içerisinde okullara hijyen planları ile ilgili kurallar ve
ayrıca pandemi koşullarında okulda hijyen sağlamaya yönelik özel
geliştirilmiş öneriler iletilecek. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve okulda
çalışan herkesin sağlığı, Eyalet Hükümeti için en önemli önceliktir.
Koronadan Korunma Yönetmeliğinin değiştirilmiş hali evvela 20 Nisan-3
Mayıs 2020 tarihleri arasında geçerli olacak. Nisan ayı sonunda eyalet
başbakanları ve Şansölye, ileriki adımları görüşmek üzere tekrar bir
araya gelecekler.

Bu basın bültenine Eyalet Hükümetinin www.land.nrw adresli web sitesinden de
ulaşabilirsiniz.
Verilerin korunması hakkında genel bilgi
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