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Comunicat de presă - 291/04/2020 

Renania de Nord-Westfalia, Saxonia Inferioară, 
Renania-Palatinat și Saarland introduc 
obligativitatea purtării măștii  

Acoperirea gurii și nasului este obligatorie începând din data de 27 
aprilie, în transportul în comun și la cumpărături - Laschet: 
„Trebuie să facem tot ceea ce ne ajută să ne găsim cu atenție 
drumul înapoi spre viața normală” 

Declarație a purtătoarelor de cuvânt și a purtătorilor de cuvânt ai 
guvernului Landurilor Renania de Nord-Westfalia, Saxonia 
Inferioară, Renania-Palatinat și Saarland: 

În opinia guvernelor Landurilor Renania de Nord-Westfalia, Saxonia 

Inferioară, Renania-Palatinat și Saarland, luând în considerare 

particularitățile regionale, o abordare închisă la nivelurile statului a 

combaterii pandemiei de coronavirus este esențială pentru acceptarea 

deciziilor politice. În spiritul unei abordări comune, prim-ministrul 

Landului Renania-Palatinat, prim-miniștrii Landurilor Renania de Nord-

Westfalia, Saxonia Inferioară și Saarland au convenit ca, începând cu 

data de 27 aprilie, să înlocuiască recomandarea urgentă anterioară, de 

purtare a protecției pentru gură și nas, în transportul public și la 

cumpărături, cu purtarea unei așa-numite măști zilnice, și să facă 

purtarea acesteia obligatorie. Cetățenilor și cetățenelor și societăților 

comerciale li se va acorda timpul necesar pentru a se pregăti pentru 

noile reglementări, începând de luni, odată cu intrarea în vigoare. Până 

atunci, încă există recomandarea urgentă pentru cetățeni de a-și 

acoperi gura și nasul în transportul public local și atunci când fac 

cumpărături în magazine de vânzare cu amănuntul. 

 

Premierul Armin Laschet explică: „Landul Renania de Nord-Westfalia 

rămâne fidel liniei sale: revenirea la o normalitate responsabilă rămâne 

strâns legată de o protecție continuă a sănătății. Avem nevoie de 

reglementări cât mai asemănătoare în toate landurile germane. Cel mai 

important lucru rămâne: păstrați distanța și respectați în mod 

consecvent normele de igienă. Potrivit experților, purtarea măștilor 
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zilnice poate contribui, de asemenea, la reducerea riscului de infectare. 

Trebuie să facem tot ceea ce ne ajută să ne găsim cu atenție drumul 

înapoi spre viața normală. Obligativitatea purtării măștii în anumite 

domenii ale vieții publice poate oferi un ajutor util.  

 

Renania de Nord-Westfalia își va ajusta reglementările privind vânzările 

cu amănuntul, împreună cu landurile vecine, Saxonia Inferioară, Hessa 

și Renania-Palatinat, și cu marea majoritate a celorlalte landuri, astfel 

încât să fie posibil, începând de luni, sub rezerva respectării igienei, a 

controlului accesului și evitării formării cozilor, să deschidem magazinele 

care își pot reduce spațiul de vânzare cu amănuntul la maximum 800 de 

metri pătrați. Această decizie, în aliniere cu aproape toate landurile, 

respectă, de asemenea, cultura noastră de evaluare comparativă, care 

acordă prioritate protecției sănătății și vieții și, în același timp, ia în 

considerare situația companiilor și a locurilor de muncă.” 

 
Acest comunicat de presă este disponibil și pe internet, la adresa de internet a 
guvernului landului www.land.nrw 
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