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دولت ايالتی استفاده از ماسک را اجباری کرد
مقررات پوشش اجباری دهان و بينی از روز  ٢٧آوريل سال  ٢٠٢٠در وسايل نقليه
عمومی ،فروشگاهها و مطب پزشکان اعمال می شود
دولت ايالتی گزارش داد:
از روز دوشنبه  ٢٧آوریل  ٢٠٢٠در نوردراین-وستفالن برای شهروندان اجباری است که هنگام سوار شدن
وسایل نقلیه عمومی ،خرید در فروشگاهها و مطب پزشکان دهان و بینی خود را بپوشانند .هدف این است که
خطر سرایت در مناطق مرکزی زندگی عمومی ،آن جاها که فاصله  ١،٥متر دشوار یا غیرممکن است کاهش
یابد.
به همین ترتیب  ،دستورالعمل به روز شده محافظت در برابر ویروس کرونا توصیه های قبلی را که در یک
پاراگراف جداگانه آمده بود تاکید می کند و همزمان آن را در وسایل نقلیه عمومی ،فروشگاهها و مطب
پزشکان اجباری می کند .در این مناطق استفاده از پوشش پارچه ای دهان و بینی به اصطالح "ماسک های
روزمره" و همچنین"ماسک هایی که مردم خودشان آنها را درست کرده اند " یا شال یا پارچه اجباری است.
وزیر بهداشت ،کارل -یوزف الومان گفت" :با آیین نامه قانونی امروز جزئیات مربوط به اجبار به اصطالح
پوشش دهان و بینی را اجرا می کنیم .مهمترین چیز که باقی می ماند :فاصله خود را حفظ کنید ،به طور
مداوم قوانین بهداشت را رعایت کنید .استفاده از ماسک های روزمره همچنین می تواند به کاهش خطر
عفونت در شرایط خاص کمک کند .من از شهروندان درخواست می کنم :لطفا آنرا ادامه دهید .مقررات قبلی
ما تا حاال نتیجه اولیه موفقیت را نشان می دهد .سیستم بهداشت و درمان ما از وضعیت مناسبی برخوردار
است و تاکنون کمبودی نداشته است .از هر یک از ما خواسته شده است که به سهم خود کمک کنیم".
اساس این است :در فضاهای عمومی ،حداقل فاصله  ١،٥متری باید از سایر افراد حفظ شود .در اینجا به
عنوان مثال اقوام درجه یک ،خواهر و برادر یا افرادی که در یک جا بصورت گروهی زندگی می کنند استثنا
هستند.

اگر رعایت به دالیل خاص امکان پذیر نباشد  ،استفاده از پوشش دهان و بینی توصیه می شود.

پوشش دهان و بینی برای کارمندان و مشتریان در مناطق خاص الزامی است .این اعتبار دارد


در کلیه فروشگاه های مجاز فروش و فروشگاه های تجاری (به عنوان مثال فروشگاه های مواد غذایی،
داروخانه ها ،پمپ بنزین ها ،بانک ها یا دفاتر پست) ،در بازارهای هفتگی ،هنگام تحویل مواد غذایی
و نوشیدنی در مراکز پذیرایی و در کلیه رستورانها و همچنین مناطق عمومی مراکز خرید "پاساژهای
خرید" یا " فروشگاههای آوتلت"،



در کلیه محلهای فروش و نمایشگاه های صنعتگران و ارائه دهندگان خدمات و همچنین استفاده از
خدمات کارگران صنایع دستی در جاهایی که امکان حفظ فاصله ایمنی  ١،٥متری از مشتری ارائه
نمی شود استفاده از ماسک دهان و بینی الزامی است .این امر در مورد افرادی که در آنجاها وسیله
نقلیه را به عنوان بخشی از خدمات هدایت می کنند صدق نمی کند ،



در مطب پزشکان و مراکز درمانی مشابه،



هنگام استفاده از خدمات حمل و نقل مسافر و همچنین مراکز آن .این شامل اتوبوسهای مدرسه،
ایستگاه ها اتوبوس یا ایستگاههای قطار می باشد.

استفاده از ماسک دهان و بینی برای همه شهروندان درایالت نوردراین-وستفالن اجباری می باشد.
کودکان تا سن مدرسه و افرادی که به دالیل پزشکی نمی توانند از ماسک دهان و بینی استفاده کنند استثنا
هستند .برای کارکنان می توان اقدامات محافظتی مانند شیشه ،تلق شیشه ای یا چیزهای مشابه جایگزین شود.
صاحبان مشاغل باید در مقررات تجاری خود و همچنین الزامات قبلی برای رعایت کردن فاصله ،حدود
شخصی و غیره اطمینان حاصل کنند.
آیین نامه اصالح شده محافظت در برابر ویروس کورونا اعتبار دارد از تاریخ  ٢٧آوریل تا فعال  ٣ماه مه.
این آیین نامه را می توان در اینجا مشاهده کرد:

صفحه  ٣از ٣

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/stk_verordnung_24.04.
2020.pdf
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