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Rêziknameya pêkanîna vegirtina ya dev û poz ji
27ê Nîsanê 2020 ve di Bikaranîna otobîsên giştî,
Bazaran û di Vegergeran Doktoran
Hikumeta dewletê îlan dike:
Ji roja Duşemiyê, 27ê Nîsanê 2020, li Nordrhein-Westfalen mecbûr e ku
welatiyan dev û pozê xwe veşêrin dema diçin nav bikaranîna otobîsên
giştî, kirîna li Bazaran û vegergeren Doktoran. Armanc ev e ku xetera
enfeksiyonê ya li deverên navendî yên jiyana giştî kêmtir bike, li ku derê
hewceyê dûrbûnê 1,5 mitre mûht e yan jî ne gengaz e ku were
sepandin.
Ordana Parastina Corona ya nûvekirî bi vî awayî naha pêşnumaya berê
ya derbasbûyî di paragrafek cuda de radigihîne û di heman demê de
berpirsiyariyek qanûnî ya têkildar ji bo deverên veguhaztina rêwîtiyê,
Bazaran û vegergeren Doktoran digire. Li van deveran, vegirtina dev û
poz cilûbergên tekstîlê, yên wekî "masûlkeyên rojan", hem jî "masûmên
civakê", an jî şal an cilûbergê pêdivî ye.
Wezîrê Tenduristiyê Karl-Josef Laumann "Digel qanûnek dadrêsî ya îro,
em hûrguliyên hêjahiya parastina dev ku hê jî vekirî ne diparêzin. Ya
herî girîng dimîne: Dûriya xwe bigire, bi domdarî qaîdeyên paqijiyê
tevbigere. Lixwekirina maskên herroj jî dikare di hin rewşan de xetera
enfeksiyonê kêm bike. Ez gazî welatiyan dikim: ji kerema xwe, li ser wilo
bimînin! Rêzikên me yên berê serfiraziya destpêkê nîşan didin. Pergala
tenduristiya me baş bi cih bûye û heta naha neçar ma ku biçe sînorê wê.
Ji her yek ji me tê xwestin ku beşdariyek çêbikin. "
Rêza bingehîn ev e: Li cihên vekirî, divê kêmîreyek 1,5 metreyî ji hemî
mirovên din re were girtin. Li vir, cûdayî naskirî yên ji malbatê yan pir
nêzîk, xwişk û bira an mirovên ku di malekê de bihevre de dijîn, tête
kirin. Heke pêkanîna ji ber hin sedemên mimkun ne gengaz e, vegirtina
dev û poz tê pêşniyar kirin.
Vegirtina dev û poz ji bo xebatkaran û kiryaran li hin derên diyarkirî
mecbûrî ye. Ev dibe
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li hemî firotgehên destûrdar ên firotanê û hemû Bazaran(mînakek
firotgehên xwarinê, dermanxane, stasyonên benzînê, bank an
derên Postê), li bazarên heftane, dema ku di xwarinên vexwarinê
û li hemî deverên gelemperî yên navendên danûstendinê,
"navendên firotanê" an "dergehên fabrîkî" bigirin.



li hemî odeyên firotgeh û pêşangehên pispor û peydakiroxan û
her weha di peydakirina kar û karûbarên karûbar û karûbarên ku
têne peyda kirin bêyî parastin deverek ewlehiyê ya 1.5 metreyî ji
mişterî re. Ev yek li ser kesên ku wesayîtê wekî beşek karûbarê
rêwîtiyê nagirin,



Di Vergergeren Doktoran û dezgehên tenduristiyê yên wekhev,



dema karanîna karûbarên veguhastina rêwîtiyê û sazgehên wê.
Ev jî di nav otobusên dibistanê, rawestgehan an rawestgehên
metroyê de heye.

Berpirsyariya vegirtina dev û pozê li ser hemî welatiyên li NordrheinWestfalen pêk tê. Qedexe li ser zarokên heta temenê dibistanê û
mirovên ku ji ber sedemên bijîşkî nikaribin pêça dev-û pozê bişixulînin
pêk tê. Ji bo karmendan, erk dikare bi tedbîrên parastî yên wekhev ên
wek dabeşkirina bi pîvaz, plexiglass an mîna wusa were danîn.
Divê xwediyên karsaziyê piştrast bikin ku rêzikname di hundurê qada
karsaziya wan de û her weha pêdiviyên berê yên di derbarê dûrên kêm,
tixûbên kesane û hwd de têne dîtin.
Fermana Parastina Corona ji 27ê Nîsanê heya 3ê Gulanê, 2020-an tête
pejirandin. Oriz dikare li vir were dîtin:
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/stk_verordnung_24.04.2020.pdf
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