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Nadrenia Północna-Westfalia, Dolna Saksonia,
Nadrenia-Palatynat i Saara wprowadzają
obowiązek noszenia masek
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Obowiązek noszenia masek zasłaniających usta i nos w środkach
komunikacji miejskiej i placówkach handlu detalicznego wchodzi w
życie 27 kwietnia – Laschet: musimy zrobić wszystko co pomoże
znaleźć rozważną drogę powrotną do normalnego życia
Oświadczenie rzeczników rządu Nadrenii Północnej-Westfalii,
Dolnej Saksonii, Nadrenii-Palatynatu i Saary:
Zgodnie z poglądem rządów krajowych Nadrenii Północnej-Westfalii,
Dolnej Saksonii, Nadrenii-Palatynatu i Saary, po uwzględnieniu specyfiki
regionalnej, możliwie jednolity front działań na poziomie państwowym w
odniesieniu do pandemii koronawirusa ma kluczowe znaczenie dla
akceptacji decyzji politycznych. W celu wspólnego podejścia do sprawy
premierzy Nadrenii-Palatynatu, Nadrenii Północnej-Westfalii, Dolnej
Saksonii i Saary doszli do porozumienia o przekształceniu w obowiązek
dotychczasowych usilnych zaleceń o noszeniu masek zasłaniających
usta i nos lub tak zwanych masek codziennego użytku w środkach
komunikacji miejskiej i podczas zakupów od 27 kwietnia. Obywatelom i
przedsiębiorstwom handlowym, dzięki wprowadzeniu powyższych
regulacji w życie od poniedziałku, dany jest konieczny na przygotowanie
się do nich czas. Do tego czasu obowiązuje nadal usilna prośba do
obywateli o zakrywanie ust i nosa w środkach komunikacji miejskiej i
podczas zakupów w handlu detalicznym.
Premier Armin Laschet oświadcza w związku z tym: „Nadrenia
Północna-Westfalia zostaje wierna swojej linii: powrót do
odpowiedzialnej normalności jest nadal ściśle powiązana z
konsekwentnie pilnowaną ochroną zdrowia. Potrzebujemy możliwie
podobnych rozwiązań we wszystkich niemieckich krajach związkowych.
Najważniejszym pozostaje: zachowywać dystans i konsekwentne
przestrzeganie zasad higieny. Zgodnie z mniemaniem ekspertów
noszenie masek codziennych może przyczynić się do redukcji ryzyka
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infekcji. Musimy zrobić wszystko, co pomoże nam w znalezieniu
rozważnej drogi powrotnej do normalnego życia. Obowiązek noszenia
masek w niektórych obszarach życia publicznego może się do tego
realnie przyczynić.
Nadrenia Północna-Westfalia dopasuje swoje regulacje dla handlu
detalicznego do sąsiadujących landów: Dolnej Saksonii, Hesji i
Nadrenii-Palatynatu jak i znacznej większości innych krajów
związkowych w taki sposób, żeby od poniedziałku, przy zachowaniu
obowiązków dotyczących higieny, sterowania wstępu do sklepu,
unikania tworzenia się kolejek, możliwe było otwarcie tych sklepów,
które byłyby w stanie zredukować powierzchnię sklepu dostępną dla
kupujących na poniżej 800 metrów kwadratowych. Ta decyzja, podjęta
wspólnie przez prawie wszystkie kraje związkowe, stoi w zgodzie z
kulturowym rozpatrzeniem priorytetowego podejścia do ochrony zdrowia
i życia przy jednoczesnym wzięciu pod uwagę położenie
przedsiębiorstw i miejsc pracy.“
Powyższy tekst prasowy jest dostępny również przez internet pod adresem
internetowym rządu krajowego www.land.nrw
Wskazówka o ochronie danych dotyczących mediów społecznościowych
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