
 

22.04.2020 

Sayfa 1 / 2 

 

Pressestelle Staatskanzlei 

40213 Düsseldorf 

Telefon 0211 837-1134  

 0211 837-1405 

veya 0211 837-1151 

 

presse@stk.nrw.de  

www.land.nrw  

Kuzey Ren-Vestfalya 
Eyalet Hükümeti   
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Kuzey Ren-Vestfalya, Aşağı Saksonya, 
Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaletleri 
maske takma zorunluluğu getiriyor 

Toplu taşımada ve perakende mağazalarında 27 Nisan’dan itibaren 
ağız ve burnu kapatma zorunluluğu - Laschet: Dikkatli bir şekilde 
normal hayata geri dönmemize yardımcı olacak her şeyi yapmalıyız 

Kuzey Ren-Vestfalya, Aşağı Saksonya, Rheinland-Pfalz ve Saarland 
hükümet sözcülerinden ortak açıklama: 

Kuzey Ren-Vestfalya, Aşağı Saksonya, Rheinland-Pfalz ve Saarland 

eyalet hükümetlerinin görüşüne göre, bölgesel özellikleri de dikkate 

alarak koronavirüs salgını ile mücadelede devlet mercilerinin ortak bir 

yaklaşım sergilemeleri, siyasi kararların toplumda kabul görmesi 

bakımından merkezi öneme sahip. Rheinland-Pfalz, Kuzey Ren-

Vestfalya, Aşağı Saksonya ve Saarland eyaletlerinin başbakanları, ortak 

hareket ederek toplu taşımada ve alışverişte şimdiye kadar sadece 

önerilen maske kullanımının veya ağız ve burnu kapatmanın, 27 

Nisan’dan itibaren bir zorunluluk haline gelmesi üzerinde anlaştılar. 

Vatandaşların ve ticari işletmelerin bu yeni kurala kendilerini 

hazırlamaları için düzenlemenin yürürlüğe gireceği Pazartesi gününe 

kadar zamanları var. O zamana kadar, vatandaşların toplu taşıma 

araçlarını kullanırken ve perakende mağazalarında alışveriş yaparken 

ağız ve burunlarını kapatmalarını önemle rica ediyoruz. 

 

Eyalet Başbakanı Armin Laschet bununla ilgili şu açıklamada bulundu: 

“Kuzey Ren-Vestfalya izlediği çizgiye sadık kalıyor: Sorumlu bir şekilde 

normal hayata dönülmesi, sağlığı koruyucu önlemlerin sürekli 

uygulanmasıyla yakından ilişkili. Almanya’daki tüm eyaletlerde mümkün 

olduğunca benzer düzenlemelere ihtiyacımız var. Yapmamız gereken en 

önemli şey ise halen aynı: Sosyal mesafeyi korumak ve hijyen 

kurallarına sıkı bir şekilde uymak. Uzmanlara göre maske kullanımı da 

enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Dikkatli bir şekilde normal 

hayata geri dönmemize yardımcı olacak her şeyi yapmalıyız. Toplumsal 
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yaşamın bazı alanlarında maske takma zorunluluğu, bu anlamda faydalı 

olabilir. 

 

Kuzey Ren-Vestfalya, perakende sektörü için geçerli düzenlemeleri 

komşu eyaletleri olan Aşağı Saksonya, Hessen ve Rheinland-Pfalz ve 

diğer eyaletlerin çoğu ile birlikte uyarlayarak, satış alanları 800 

metrekareye kadar olan mağazaların hijyen kurallarını korumak, girişleri 

kontrol etmek ve kuyruk oluşmasını önlemek şartıyla Pazartesi 

gününden itibaren kepenk açmalarına izin verdi. Hemen hemen tüm 

eyaletlerle görüş birliği içinde alınan bu karar, sağlığın ve yaşamın 

korunmasına öncelik veren ve aynı zamanda şirketlerin ve iş yerlerinin 

durumunu da dikkate alan düşünce kültürümüzü yansıtmakta.” 

 
Bu basın bültenine Eyalet Hükümetinin www.land.nrw adresli web sitesinden de 
ulaşabilirsiniz.  
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