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اعتبارا من  27أبريل  2020في وسائل النقل العامة
تسري الئحة التغطية اإللزامية للفم واألنف
ً
ومتاجر التجزئة وعيادات األطباء
ت ُعلن حكومة الوالية ع َّما يلي:
اعتبارا من يوم االثنين  27أبريل  ،2020سيُطبق في والية نوردراين فستفالن إلزا ًما للمواطنين بتغطية
ً
الفم واألنف عند ركوب وسائل النقل العام ،وعند التسوق في متاجر التجزئة ،وفي عيادات األطباء.
والهدف من ذلك هو مواصلة تقليل خطر العدوى في المجاالت األساسية للحياة العامة ،حيث يصعب أو
يستحيل تنفيذ االلتزام بالمسافة اآلمنة البالغة متر ونصف.
ويؤكد قانون الحماية من كورونا ،الذي تم تحديثه وفقًا لذلك ،على التوصية التي كانت سارية سابقًا في
فقرة منفصلة ،ويفرض -في الوقت نفسه -إلزا ًما قانونيًّا يسري على مجاالت نقل الركاب وتجارة
التجزئة وعيادات األطباء .وفي هذه المجاالت ،يصبح ارتداء غطاء نسيجي للفم واألنف ،مثل ما يسمى
أمرا إلزاميًّا.
"األقنعة الواقية اليومية" ،أو أقنعة المجتمع" ،أو ارتداء وشاح أو قطعة قماشً ،
ويقول وزير الصحة كارل يوزيف الومان "بفضل الالئحة القانونية الحالية ،ننظم تفاصيل ما يسمى
إلزام حماية الفم التي ما تزال مفتوحة حتى اآلن .ويبقى أهم شيء :الحفاظ على المسافة اآلمنة،
واالمتثال الدائم لقواعد النظافة العامة .ويمكن أن يساعد ارتداء األقنعة اليومية أيضًا في تقليل خطر
العدوى في مواقف معينة .فأناشد المواطنين :يرجى االلتزام بها! حيث تظهر لوائحنا السابقة نجا ًحا أوليًا.
ونظام الصحة لدينا يقف على أرض صلبة ،ولم يضطر حتى اآلن إلى تجاوز حدوده .ويظل كل واح ٍد
م َّنا مطالبًا بتقديم إسهامه".
ويسري ما يلي من حيث المبدأ :في األماكن العامة ،يجب االلتزام بمسافة ال تقل عن متر ونصف من
جميع األشخاص اآلخرين .هنا ،ما تزال االستثناءات المعروفة مطبَّقة على األقارب من الدرجة األولى
أو األشقاء أو من يعيشون في مسكن مشترك .وإذا كان االمتثال غير ممكن ألسباب معينة ،فمن
المستحسن ارتداء غطاء للفم واألنف.
كما أن تغطية الفم واألنف إلزامية للموظفين والعمالء في مناطق محددة .وهذا يسري


في جميع منافذ البيع المسموح بفتحها ومحالت البيع بالتجزئة (مثل متاجر المواد الغذائية أو
الصيدليات أو محطات البنزين أو البنوك أو مكاتب البريد) ،في األسواق األسبوعية ،وعند
استالم األطعمة والمشروبات داخل مرافق الضيافة ،وكذلك في جميع المناطق العامة لمراكز
التسوق "موالت التسوق" أو "منافذ المصانع"،
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في جميع غرف المبيعات والمعارض الخاصة بالحرفيين ومقدمي الخدمات ،وكذلك تقديم
واالستفادة من الخدمات اليدوية والخدمات التي يتم تقديمها دون الحفاظ على مسافة المتر
ونصف من العميل .ال ينطبق ذلك على األشخاص الذين يقودون إحدى المركبات في إطار
تقديم الخدمة،
في عيادات األطباء ومرافق الرعاية الصحية المماثلة،
ضا الحافالت المدرسية أو محطات
عند استخدام خدمات نقل الركاب ومرافقها .وهذا يشمل أي ً
التوقف أو محطات مترو األنفاق.

يسري اإللزام بتغطية الفم واألنف على جميع المواطنين في والية نوردراين فستفالن .تسري
االستثناءات على األطفال حتى سن دخول المدرسة واألشخاص الذين ال يستطيعون ارتداء غطاء للفم
واألنف ألسباب طبية .وبالنسبة إلى الموظفين ،يمكن استبدال اإللزام بتدابير حماية فعالة بالقدر نفسه،
كحاجز مصنوع من الزجاج أو الزجاج الشبكي أو ما شابه.
يجب على أصحاب األعمال ضمان االمتثال للوائح في أماكن عملهم ،وكذلك اللوائح السابقة المتعلقة
بالمسافة الدنيا والحدود الشخصية.
يسري قانون الحماية من كورونا المعدَّل على المدة من  27أبريل حتى  3مايو  2020في بادئ األمر.
يمكن العثور على القانون هنا:
_https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/stk_verordnung
24.04.2020.pdf
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