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Informação de Imprensa - 291/04/2020 

Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen,  
Rheinland-Pfalz  e o Saarland introduzem a   
obrigação de usar máscara  

Cobertura de boca e nariz a partir de 27 de abril nos transportes 
públicos e no comércio a retalho - Laschet: - Temos de fazer tudo o 
que ajude a encontrar com circunspeção o caminho para uma vida 
em normalidade. 

Declaração dos porta-vozes dos Governos de Nordrhein-Westfalen, 
Niedersachsen, Rheinland-Pfalz e o Saarland: 

Na conceção dos Governos Federados de Nordrhein-Westfalen, 

Niedersachsen, Rheinland-Pfalz e do Saarland um procedimento tão 

fechado quanto possível dos níveis estaduais na lida com a pandemia 

do Corona-vírus, tendo em conta as especificidades regionais, tem um 

significado central para a aceitação de decisões políticas. No sentido de 

um proceder conjunto a Primeira Ministra de Rheinland-Pfalz, assim 

como os Primeiros Ministros de Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, 

assim como do Saarland chegaram a acordo de tornar obrigatório a 

partir de 27 de abril, a recomendação urgente para os transportes 

públicos e ao fazer as compras, o uso de uma cobertura da boca e do 

nariz, ou seja, da assim chamada máscara para o dia-a-dia. Às cidadãs 

e cidadãos assim como às empresas comerciais é dado com a entrada 

em vigor da próxima Segunda-feira o tempo necessário para se 

prepararem para as novas regras. Até lá continua válido o pedido 

urgente às cidadãs e cidadãos para cobrir nos transportes públicos e ao 

fazer compras no comércio a retalho a boca e o nariz. 

 

O Primeiro Ministro Armin Laschet esclarece a este respeito: - 

Nordrhein-Westfalen permanece fiel à sua linha: Regressar a uma 

normalidade responsável permanece estreitamente ligado a uma 

proteção da saúde perseguida consequentemente. Precisamos de 

regras tão idênticas quanto possíveis em todos os Estados Federados 

(Länder) alemães. O mais importante permanece: Preservar a distância 

e cumprir consequentemente as regras de higiene. Na conceção dos 
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peritos também o uso de máscaras de dia-a-dia pode contribuir para 

reduzir o risco de infeções. Temos de fazer tudo o que ajude a 

encontrar com circunspeção o caminho de regresso a uma vida em 

normalidade. A obrigação do uso de máscara em alguns setores da 

vida pública pode ser uma ajuda para tal.  

 

Nordrhein-Westfalen ajustará as suas regras para o comércio a retalho 

com os Estados Federados vizinhos, Niedersachsen, Hessen e 

Rheinland-Pfalz e a grande maioria dos outros Estados Federados, no 

sentido de que, a partir de Segunda-feira também seja possível com 

obrigações respeitantes à higiene, ao comando e organização do 

acesso e ao evitar de filas a abertura das lojas, que possam reduzir a 

sua superfície de venda a 800 metros quadrados no máximo. Esta 

decisão conjunta com quase todos os Estados Federados (Länder) 

também segue a nossa cultura da ponderação, que dá prioridade à 

proteção da saúde e da vida e ao mesmo tempo equaciona a situação 

das empresas e dos empregos. 

 
Este texto para a imprensa também se encontra à disposição na Internet no 
endereço do Governo Federado www.land.nrw 
 
Indicação Geral relativa à Proteção de Dados 
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