Nordrhein-Westfalen setzt vereinbarte
Maßnahmen zur Bekämpfung des CoronaVirus konsequent um
Прессъобщение - 907/10/2020
Северен Рейн-Вестфалия прилага последователно
договорени мерки за борба с коронавируса
Правителството на федералната провинция информира:
Правителството на федералната провинция последователно прилага
мерките, договорени на 28 октомври по време на съвещанието между
правителствените ръководители на провинциите и федералния канцлер.
Министър-председателят Армин Лашет каза: “Положението е много сериозно.
Трябва да се положат национални усилия за предотвратяване на бедствената
здравна ситуация. За целта трябва бързо и трайно да намалим контактите и
така отново успешно да ограничим развитието на инфекцията. Не трябва да
има претоварване на здравната система. В същото време искаме да
предотвратим пълно изключване. Искаме да оставим отворени детските
заведения, училищата и икономиката. Сега е необходима солидарност.
Северен Рейн-Вестфалия може да го направи. Вече го доказахме веднъж през
март и април.”
Здравният министър Карл-Йозеф Лауман каза: “Броят на заразените с
коронавирус силно нараства. В почти всички региони на Северен РейнВестфалия наблюдаваме продължаващ, много динамичен процес на
инфекцията. Само решителни действия могат да помогнат да спрем това
развитие. Трябва да намалим социалните контакти до минимум, за да
прекъснем верижното заразяване. Трябва да направим всичко възможно, за да
предпазим особено уязвимите наши съграждани.”

На 30 октомври 2020 г. сутринта от института “Роберт Кох” съобщиха за 5398
нови случая на заразени с Covid-19 в провинция Северен Рейн-Вестфалия,
4291 от тях само от вчерашния ден. Седмичната заболеваемост в цялата
провинция (броят на случаите през последните седем дни на 100 000 жители)
сега е 140, с тенденция към нарастване. В момента всеки човек с инфекция
заразява най-малко 1,2 лица. В случай на по-нататъшно неограничено

увеличаване на броя на инфекциите, можем да се опасяваме, че свободният
до сега капацитет на леглата за интензивно лечение с възможност за
обдишване ще бъде зает още тази година от пациенти с Covid-19”, каза
министър Лауман. Министърът продължи: “След това ще трябва да се
предприемат допълнителни мерки за увеличаване на капацитета, поспециално на капацитета за обдишване. Както през март, болниците ще
трябва да бъдат инструктирани да отложат плановото лечение или ще трябва
да се използват капацитетите на клиниките за рехабилитация в Северен РейнВестфалия.”
На този фон действащата в момента Наредба за защита от коронавируса с
първоначален срок до 31 октомври се продължава с един ден до 1 ноември.
Новите правила се прилагат от 2 ноември в Северен Рейн-Вестфалия, както
е договорено в цялата страна.
С новата наредба е формулирано още по-ясно важното правило AHA (ДХМ дистанция - хигиена - ежедневна маска) и са определени по-единно областите
на приложението му. От 2 ноември във всички сгради с клиенти и посетители
се прилага задължението за носене на ежедневна маска. Друго важно
послание на новата разпоредба гласи: за да се спре вълната от инфекции,
през ноември трябва да бъдат намалени максимално всички контакти, които
не са свързани с училище и образование или работа.

По-конкретно това означава:


Срещите на публични места са разрешени само с членове на
собственото домакинство и тези на още едно друго домакинство. В тези
случаи, обаче, също не се разрешават повече от десет лица.



За частния сектор продължава да се прилага настоятелната
препоръка да се избягват изцяло контакти с хора извън домакинството,
а когато това е невъзможно, да се спазва правилото AHA (ДХМ).



Забранено е предлагането на настаняване с туристическа цел. Това не
се отнася за нощувките в рамките на пътувания, започнали преди 29
октомври. Пътуванията с автобуси и други групови пътувания с автобус
за туристически цели не са разрешени.



Заведенията за обществено хранене трябва да бъдат затворени.
Изключение се прави за доставката или взимането на храна за
консумация вкъщи.



Всички събития, свързани с развлекателни дейности или организация
на свободното време, трябва да бъдат отменени.



Трябва да се затворят:
o театри, опери, концертни зали и други подобни институции
o търговски панаири, изложби, увеселителни панаири, битпазари
o кина, увеселителни паркове, зоологически градини и паркове, и
други развлекателни дейности (в помещения и на открито)
o игрални зали и игрални казина, пунктове за приемане на залози и
други подобни заведения
o развлекателни и аматьорски спортове на и във всички обществени и
частни спортни съоръжения, с изключение на индивидуалните
спортове на открито
o плувни и развлекателни басейни, фитнес зали и други подобни
заведения
o заведения за проституция, публични домове и подобни заведения



Забраняват се също козметични услуги с изключение на фризьорство и
педикюр, както и необходими медицински манипулации, като например
физиотерапия.

Здравният министър Карл-Йозеф Лауман: “Дори да има разпоредби за щедри
компенсации за затворените предприятия, ние сме наясно, че нашите мерки
са тежки. Ще срещнете много предприятия, които работиха усилено през
последните месеци, за да предпазят своите клиенти и гости от вируса.
Убедени сме, обаче, че щетите за ресторантьорството, културата, спорта и
развлекателната индустрия ще бъдат в пъти по-големи, ако не успеем да
ограничим разпространението на вируса, като предприемем решителни
действия.”

Новата Наредба за защита от коронавируса остава в сила до 30 ноември и
може да бъде свалена тук.

За запитвания на граждани се обадете на: телефон 0211 855-5.
Ако имате допълнителни журналистически въпроси, се
свържете с пресслужбата на Министерството на
труда, здравето и социалната политика, телефон 0211
855-3118.
Това прессъобщение е достъпно и на www.land.nrw
Указание за защита на данните по отношение на социалните медии

