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Ενημέρωση Τύπου - 291/04/2020 

Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, η κάτω Σαξονία,  
η Ρηνανία-Παλατινάτο και το κράτος του 
Σάαρλαντ εισάγουν την υποχρεωτική χρήση 
της μάσκας  

Υποχρεωτική χρήση προστατευτικού μέσου για το στόμα και τη 
μύτη από τις 27 Απριλίου στις δημόσιες επιβατικές μεταφορές και 
στον τομέα λιανικού εμπορίου – Ο Laschet: Θα πρέπει να κάνουμε 
ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε να εξασφαλίσουμε προσεκτικά 
την επιστροφή στην κανονικότητα. 

Δήλωση των εκπροσώπων της κυβέρνησης της Βόρειας Ρηνανίας-
Βεστφαλίας, της κάτω Σαξονίας, της Ρηνανίας Παλατινάτο και του 
κράτους του Σάαρλαντ: 

Oι τοπικές κυβερνήσεις της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, της κάτω 

Σαξονίας, της Ρηνανίας-Παλατινάτο και του κράτους του Σάαρλαντ 

δηλώνουν, ότι είναι σημαντικό να γίνει μια κλειστή προσέγγιση σε 

κρατικό επίπεδο όσον αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού 

Corona ώστε να γίνουν οι σωστές πολιτικές επιλογές. Κατά την έννοια 

μιας κοινής δράσης οι πρωθυπουργοί της Βόρειας Ρηνανίας-

Βεστφαλίας, της κάτω Σαξονίας, της Ρηνανίας-Παλατινάτο και του 

κράτους του Σάαρλαντ συμφώνησαν, ότι από τις 27 Απριλίου θα είναι 

υποχρεωτική, ενώ πριν ήταν μια απλή σύσταση, η χρήση 

προστατευτικού μέσου για το στόμα και τη μύτη ή αντίστοιχα μιας 

μάσκας κοινής χρήση, στις δημόσιες επιβατικές μεταφορές και στον 

τομέα λιανικού εμπορίου. Δίνεται στους πολίτες και στις επιχειρήσεις 

από τη στιγμή έναρξης της οδηγίας, τη Δευτέρα, ο απαιτούμενος 

χρόνος, ώστε να προετοιμαστούν για τους νέους κανονισμούς. Έως τότε 

παρακαλούνται οι πολίτες να καλύπτουν το στόμα και τη μύτη τους στις 

δημόσιες επιβατικές μεταφορές και στις αγορές λιανικού εμπορίου. 

 

Για τα παραπάνω δηλώνει ο πρωθυπουργός Armin Laschet: «Η Βόρεια 

Ρηνανία-Βεστφαλία παραμένει πιστή στην πολιτική γραμμή της: Η 

επιστροφή σε μια υπεύθυνη κανονικότητα είναι στενά συνδεδεμένη με 

μια συνοχή στην προστασία της υγείας. Χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν 
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γίνεται παρόμοιες ρυθμίσεις σε όλα τα γερμανικά κρατίδια. Σημαντικό 

παραμένει: να κρατάμε τις αποστάσεις και να είμαστε συνεπείς στην 

τήρηση των κανονισμών υγιεινής. Κατά τη γνώμη των ειδικών η χρήση 

της μάσκας μπορεί να συμβάλει ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μιας 

μόλυνσης. Πρέπει να κάνουμε όλα όσα χρειάζονται, ώστε να 

επιστρέψουμε προσεκτικά σε μια κανονική ζωή. Η υποχρεωτική χρήση 

μάσκας σε ορισμένους τομείς της δημόσιας ζωής είναι ένα χρήσιμο 

στήριγμα. 

 

Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία θα προσαρμόσει τους κανονισμούς στο 

εμπόριο λιανικής μαζί με τα γειτονικά κρατίδια της κάτω Σαξονίας, της 

Έσσης και της Ρηνανίας Παλατινάτο και της πλειοψηφίας των 

υπόλοιπων κρατιδίων με τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορέσουν από 

Δευτέρα, υπό την τήρηση των όρων υγιεινής, του ελέγχου κατά την 

είσοδο και της αποφυγής συνωστισμού, να ανοίξουν εκείνα τα 

καταστήματα, που μπορούν να μειώσουν την έκταση τους σε 800 

τετραγωνικά μέτρα το μέγιστο. Αυτή η επιλογή που έγινε από σχεδόν 

όλες τις χώρες ακολουθεί τις αρχές της κουλτούρας μας, που δίνει 

προτεραιότητα στην προστασία της υγείας και της ζωής και συγχρόνως 

προστατεύει και τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας.»  

 
Αυτή η Ενημέρωση Τύπου διατίθεται και στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση της 
τοπικής κυβέρνησης www.land.nrw 
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