Nordrhein-Westfalen setzt vereinbarte
Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus
konsequent um
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Renania de Nord-Westfalia aplică cu
consecvenţă măsurile convenite
pentru combaterea coronavirusului
Guvernul Regional comunică următoarele:
Guvernul Regional aplică cu consecvenţă măsurile convenite la 28
octombrie, cu ocazia consultărilor între şefii de guverne regionale şi
cancelarul federal.
Prim-ministrul Armin Laschet a declarat: „Situaţia este foarte serioasă.
Avem nevoie de un efort naţional susţinut, pentru a evita o criză
sanitară. În acest scop trebuie să reducem contactele rapid şi
consecvent, oprind astfel din nou cu succes lanţul infectărilor. Nu avem
voie să ajungem la o suprasolicitare a sistemului de sănătate. În acelaşi
timp dorim să evităm un shutdown complet. Dorim să ţinem grădiniţele,
şcolile şi economia deschise. Acum este nevoie de solidaritate. Renania
de Nord-Westfalia este capabilă de acest lucru. Am demonstrat-o deja
în martie şi aprilie.”
Ministrul Sănătăţii Karl-Josef Laumann a declarat: „Numărul infectărilor
cu coronavirus creşte puternic. Observăm între timp în aproape toate
regiunile din Renania de Nord-Westfalia o situaţie epidemiologică care
rămâne extrem de dinamică. Numai o acţiune hotărâtă ne poate ajuta
să oprim această evoluţie. Trebuie să ne reducem contactele sociale la
minimum, pentru a întrerupe lanţul infectărilor. Trebuie să facem totul
pentru a ne proteja concetăţenii cei mai vulnerabili.”
În dimineaţa zilei de 30 octombrie 2020, Institutul Robert Koch a
anunţat 5.398 noi îmbolnăviţi de Covid-19 în Renania de NordWestfalia, dintre care numai ieri 4.291. Incidenţa săptămânală la nivelul
landului (numărul de cazuri din ultimele şapte zile, raportat la 100.000
de locuitori) înregistrează astăzi valoarea de 140, cu tendinţă în
creştere. „În prezent fiecare persoană infectată contaminează minimum

1,2 persoane. Dacă numărul de infectări continuă să crească
nestingherit, trebuie să ne temem că paturile de terapie intensivă dotate
cu ventilatoare care au rămas nefolosite până acum vor fi ocupate chiar
în cursul acestui an de pacienţi cu Covid-19.”, declară ministrul
Laumann. Acelaşi ministru: „Ulterior ar trebui luate alte măsuri pentru
extinderea capacităţilor, mai ales a paturilor cu ventilatoare. Ca şi în
martie, spitalele ar trebui instruite să amâne tratamentele planificabile
sau ar trebui să se recurgă la capacităţile clinicilor de recuperare din
Renania de Nord-Westfalia.”
Având în vedere aceste lucruri, Regulamentul actual privind protecţia
anti-coronavirus care înceta la 31 octombrie este prelungit cu o zi,
până la 1 noiembrie. Noile reglementări vor intra în vigoare în Renania
de Nord-Westfalia – aşa cum s-a stabilit la nivel federal – începând
din 2 noiembrie.
Prin noul regulament se reiterează printre altele importanta regulă AHA
(Abstand – Hygiene – Alltagsmaske/distanţă – igienă – mască) şi se
stabilesc mai unitar domeniile ei de aplicare. Astfel, începând din 2
noiembrie este în principiu obligatorie purtarea unei măşti de protecţie în
toate clădirile unde circulă clienţi şi vizitatori. Un alt mesaj important al
noului regulament este: Pentru a întrerupe lanţul infectărilor, în
noiembrie trebuie reduse cât mai mult posibil toate contactele care nu
au legătură cu şcoala, calificarea profesională sau profesia.
În mod concret, acest lucru înseamnă:


Întâlnirile în spaţiul public nu mai sunt posibile decât cu membrii
propriei gospodării şi ai unei singure alte gospodării din afară.
Nici în aceste cazuri însă nu sunt permise mai mult de zece
persoane.



Pentru spaţiul privat se menţine recomandarea insistentă de a
evita complet contactele cu persoane din alte gospodării, iar
acolo unde acest lucru nu este posibil, de a respecta regula AHA.



Ofertele de cazare în scopuri turistice sunt interzise. Cazările în
cadrul călătoriilor care au început înainte de 29 octombrie nu
sunt vizate de această reglementare. Călătoriile cu autocarul şi
alte călătorii de grup cu autobuze în scopuri turistice nu sunt
permise.



Întreprinderile de alimentaţie publică vor fi închise. Excepţie
fac livrarea şi ridicarea preparatelor transportabile, pentru
consumul la domiciliu.



Toate evenimentele cu scop de divertisment şi recreativ trebuie
anulate.



Se vor închide:
o teatrele, operele, sălile de concert şi instituţiile simulare
o saloanele, expoziţiile, târgurile, pieţele de vechituri
o cinematografele, parcurile de distracţii, grădinile zoologice
şi parcurile cu animale, precum şi alte activităţi recreative
(în interior şi exterior)
o sălile de jocuri, cazinourile, casele de pariuri şi instituţiile
similare
o sporturile recreative şi de amatori, în toate bazele sportive
publice şi private, cu excepţia sportului individual în aer liber
o bazinele de înot şi piscinele, studiourile de fitness şi
centrele similare
o locurile pentru practicarea prostituţiei, bordelurile şi locuri
similare



În plus sunt interzise serviciile care presupun apropiere fizică, cu
excepţia saloanelor de frizerie şi coafură, de pedichiură, precum
şi tratamente medicale necesare, de exemplu fizioterapie.

Ministrul Sănătăţii Karl-Josef Laumann: „Chiar dacă vor exista
despăgubiri generoase pentru companiile închise, suntem conştienţi că
măsurile noastre vor avea consecinţe grave. Vor afecta multe companii
care în ultimele luni au muncit din greu pentru a-şi proteja clienţii şi
oaspeţii împotriva virusului. Suntem însă convinşi că pagubele pentru
restaurante, cultură, sport şi branşa recreativă vor fi de câteva ori mai
mari dacă nu vom reuşi să stăvilim răspândirea virusului printr-o acţiune
hotărâtă.”

Noul Regulament privind protecţia anti-coronavirus rămâne în vigoare
până la 30 noiembrie şi poate fi descărcat aici.

Pentru solicitări ale cetăţenilor vă rugăm să vă adresaţi la: telefon 0211 855-5.
Pentru întrebări jurnalistice, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de
Presă al Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, telefon
0211 855-3118.
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