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 حكومة والية
   نوردراين فستفالن

 291/04/2020 -بيان صحفي 

 واليات نوردراين فستفالن وساكسونيا السفلى 
 بفالتس وسارالند تفرض  -وراينالند 

 إلزاًما بارتداء األقنعة الواقية 

الشيت:  –المواصالت العامة ومتاجر التجزئة أبريل في وسائل  27تغطية الفم واألنف اعتباًرا من 
 علينا أن نفعل ما في وسعنا للمساعدة على إيجاد طريق إلعادة الحياة الطبيعية بحكمة

بفالتس  -بيان من المتحدثين باسم حكومات واليات نوردراين فستفالن وسكسونيا السفلى وراينالند 
 وسارالند:

بفالتس وسارالند أن اتباع نهج  -كسونيا السفلى وراينالند ترى حكومات واليات نوردراين فستفالن وس

د قدر اإلمكان على مستوى الواليات في التعامل مع جائحة -مع مراعاة الخصائص اإلقليمية  -موحَّ

فيروس كورونا سيكون له أهمية مركزية لتقبُّل القرارات السياسية. وفي ضوء النهج المشترك، وافقت 

بفالتس ورؤساء حكومات نوردراين فستفالن وسكسونيا السفلى وسارالند على  -رئيسة حكومة راينالند 

أبريل في وسائل  27جعل التوصية العاجلة السابقة التي كان من المفترض تطبيقها اعتباًرا من 

المواصالت العامة وعند التسوق لتغطية الفم واألنف أو ارتداء ما يسمى باألقنعة اليومية، إلزاًما. 

لمواطنون والشركات التجارية الوقت الالزم اعتباًرا من يوم االثنين مع دخوله حيز التنفيذ؛ من وسيُمنح ا

أجل االستعداد للوائح الجديدة. وحتى ذلك الحين، ما زلنا نطلب من المواطنين بشكل عاجل تغطية الفم 

 واألنف في وسائل المواصالت العامة وعند التسوق في متاجر التجزئة.

 

ح رئيس الحكومة أرمين الشيت قائاًل: "نوردراين فستفالن ستظل مخلصةً لمبادئها: وفي هذا ال صدد يوض ِّ

فما تزال العودة إلى الحياة الطبيعية التي تتسم بإدراك المسؤولية مرتبطة ارتباًطا وثيقًا بالحماية 

كلها. ويبقى أهم  المستمرة للصحة. ونحن بحاجة إلى لوائح مماثلة قدر اإلمكان في الواليات األلمانية

شيء: الحفاظ على المسافة اآلمنة واالمتثال الدائم لقواعد النظافة العامة. ووفقًا للخبراء، يمكن أن يساعد 

ارتداء األقنعة اليومية في تقليل خطر اإلصابة بالعدوى. وعلينا أن نفعل ما في وسعنا للمساعدة على 

ن أن يوفر االلتزام بارتداء األقنعة في بعض مناحي إيجاد طريق إلعادة الحياة الطبيعية بحكمة. ويمك

 الحياة العامة دعًما مفيًدا في هذا الصدد. 

 

ستقوم والية نوردراين فستفالن بتعديل لوائحها المطبقة في متاجر التجزئة مع الواليات المجاورة لها 

مكن فتح المتاجر التي بفالتس وغالبية الواليات األخرى، حتى ي -سكسونيا السفلى وهيسن ورايندالند 

متر مربع كحد أقصى، اعتباًرا من يوم االثنين، بشرط  800تستطيع تقليل منطقة البيع الخاصة بها إلى 

رفقة جميع  -الحفاظ على النظافة العامة والتحكم في الدخول وتجنب الطوابير.  ويتَّبع هذا القرار

وية لحماية الصحة والحياة، وفي الوقت نفسه تأخذ ثقافتنا التقديرية التي تعطي األول-الواليات تقريبًا 

 وضع الشركات والوظائف بعين االعتبار".
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