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اعالمیه مطبوعات 2020/07/594 -

نوردراین-وستفالن حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا را
جلوگیی و پاکسازی ویروس
تمدید یمکند :اجرای مقررات
ر
کرونا برای مدارس و رویدادها
دسامی  / 2020اجرای قانون استفاده اجباری از ماسک برای
ممنوعیت رویدادهای بزرگ تا 31
ر
سپتامی به پایان یمرسد
حضور در کالس در 1
ر
وزارت کار ،سالمت و امور اجتمایع به همراه وزارت آموزش و پرورش اطالعیه زیر را
ر
منتش کردند:
ایالت در رابطه با پیشگیی از ی
رپیو احکام فدرال و ی
گسیش ویروس در روز  27اوت ،2020
ر
تدابی جدیدی را بر اساس حکم بازبیتشده حفاظت در
ایالت نوردراین-وستفالن مقررات و ر
برابر کرونا ) (CoronaSchVOبه اجرا در یمآورد .همزمان ،حکم حفاظت در برابر ویروس
سپتامی تمدید خواهد شد .مقررات جدید برای اعطای مجوز برگزاری
کرونا تا تاری خ 15
ر
پیشگیی
سپتامی  ،2020در کنار اجرای حکم جدید
گشای مدارس از تاری خ 1
ر
ر
رویدادها و باز ی
تغیی نرخ موارد ابتال تهیه شده
از بیماری ،که با هدف ارائه پاسخ رسی عتر و مناسبتر به ر
همی منظور ،قانون استفاده اجباری از ماسک در محیط
است ،به اجرا در خواهد آمد .به ر
تدابی احتیایط اولیه برای اجباری
مدارس تمدید خواهد شد .به دلیل رشد تعداد موارد ابتال،
ر
دبیستان و مدارس فت و
کردن استفاده از ماسک در کالسهای درس در مدارس مقطع ر
سپتامی  2020و همانطور که اعالم شده است ،به اجرا در خواهد آمد.
حرفهای از 1
ر
پیشگیی از ویروس کرونا را به حکم بازبیتشده حفاظت در برابر
ایالت یک اطالعیه محیل
ر
ویروس کرونا اضافه کرده است که در آن موارد زیر اعمال خواهند شد :اگر نرخ موارد ابتالی
در طول  7روز در یک ناحیه یا شهر مستقل از  35نفر فراتر رود ،شهرداری مربوطه،
) Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG.NRWو ناحیه ی
دولت
ی
پیشگیی از ررسوع بیماری را به آماده کرده و
حفاظت ویژه جهت
تدابی
مربوطه باید بالفاصله
ر
ر
ی
بگیند .مرحله بعد
به اجرا در بیاورند .موارد ابتالی محیل باید بالفاصله مورد رسیدگ قرار ر
ی
تدابی بیشیی
زمای است که تعداد مبتالیان در  7روز به  50نفر برسد که در آن صورت باید
ر
ی
را با هماهنگ وزارت بهداشت به اجرا در آورد.
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با تمدید حکم حفاظت در برابر ویروس کرونا ،دولت محیل فرایند تأیید رویدادها را رنی اصالح
ی
بیشی ،سازماندهندگان باید عالوه بر
رویدادهای با  500نفر ررسکتکننده یا
کرده است .برای
ی
ی
رعایت پروتکلهای ایمت و بهداشت ،از وجود وسایل حمل و نقل مناسب رنی اطمینان پیدا
ی
ی
بیشی باید
رویدادهای با  1٫000نفر ررسکتکننده یا
بهداشت مربوط به
کنند .پروتکلهای
ی
ی
نهای به ایالت ارسال
پس از تأیید اقدامات بهداشت و ایمت از سوی شهرداری ،برای تأیید ی
شود .وزارت کار ،بهداشت و امور اجتمایع ) (MAGSپس از آن یمتواند رویداد را تأیید یا در
پیشگیی از تعداد موارد ابتال در ایالت ،آن را رد کند.
صورت صالحدید و به دلیل نیاز به
ر
ی
دسامی  2020ممنوع باق خواهند ماند.
برگزاری رویدادهای بزرگ همچنان تا تاری خ 31
ر
وزیر بهداشت آقای کارل جوزف الئومن اظهار داشتند« :رشد بدون توقف این بیماری
گی جهای در طول چند هفته گذشته ،یک بار دیگر نشان داد که باید بسیار هوشیار
همه ر
مکانیییم را تهیه کردیم که به ما اجازه یمدهد در صورت افزایش
همی دلیل
ر
باشیم« ».به ر
اولی و رسی عترین اقدامات از سوی شهرداریها به اجرا در بیایند .ایالت
تعداد موارد ابتال ،ر
رویدادهای با بیش از  1٫000نفر ررسکتکننده را
هم در صورت افزایش تعداد موارد یمتواند
ی
به تعویق بیندازد و به آنها اجازه برگزاری ندهد .هدف ما به وضوح این است که در مراحل
ابتدای از ی
جلوگیی کنیم و در نتیجه از بسته شدن مراکز نگهداری از
گسیش این ویروس
ر
ی
ی
همی دلیل یک بار
کودکان
ر
جلوگیی کنیم تا زندگ خصویص افراد به کیل تعطیل نشود .به ر
ً
قوانی و مقررات
دیگر از تمام شهروندان تقاضا دارم :لطفا همچنان با مسئولیتپذیری به
ر
موجود عمل کنید».
ی
محدودیت را به شکل
به طور کیل ،حکم اصالیح جدید با توجه به تعداد موارد ابتال ،هیچ
همی
قابل توجه لغو نیمکند .پیام همچنان واضح است :باید به
قوانی جاری عمل شود .به ر
ر
دلیل است که حداقل جریمه  50یورو برای نقض مقررات استفاده از ماسک از سوی دولت
فدرال و سایر دولتهای ی
ایالت به تصویب رسیده است .در نوردراین-وستفالن ،عدم استفاده
از ماسک در وسایل حمل و نقل عمویم یمتواند تا  150یورو جریمه به دنبال داشته باشد.
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ی
اطالعای درباره عملکرد مدارس و
حکم مراقبت ویروس کرونا ) (CoronaBetrVOکه حاوی
سپتامی تمدید خواهد شد .مقررات مربوط به اجباری
مراکز مراقبت زا کودکان است ،تا 15
ر
عی
بودن استفاده از ماسک در ساختمان مدرسه و محیط مدارس تمدید خواهد شد و در ر
حال اجبار به استفاده از ماسک برای پوشاندن دهان و بیت در داخل کالس درس ،یمتواند
برداشته شود .کاهش تعداد موارد ابتال در نوردراین-وستفالن و تجربیات مثبت قبیل در
مدارس باعث شدند امکان انجام این کار وجود داشته باشد .پروتکلهای ایمت مدارس بر سه
ی
رهگیی و استفاده از ماسک برای
بهداشت ،قابلیت
اصل استوار هستند :رعایت موازین
ر
ی
پوشش دهان و بیت .این سه اصل همچنان به قوت خود باق هستند.
وزیر آموزش و پرورش ایوونه گیباور اظهار داشت« :الزام به استفاده از ماسک در کالس درس
مدارس متوسطه در طول یک دوره مبهم پس از تعطیالت تابستای و افزایش نسبیت تعداد
ی
منطق بعد از فصل
موارد ابتال ،الزایم بود« ».از آغاز زمان آن تا اندازهای که از نظر
تخمی زده یمشد ،یعت دو هفته پس از پایان تعطیالت ،محدود شد .سه هفته
مسافرتها
ر
گشای دوباره مدارسه ،تعداد موارد ابتال در نوردراین-وستفالن به شکل قابل قبونیل
پس از باز ی
کاهش پیدا کرده و یمتوانیم استفاده اجباری از ماسک در داخل کالسهای درس را متوقف
ی
نشسی روی صندیل ،همچنان باید از
کنیم .البته در زمان ورود و خروج از کالسها و پیش از
ً
ماسک استفاده کرد .این کاهش محدودیتها واقعا قابل لمس است .با این حال همچنان
تعیی سیاستهای مدارس نقش ایفا یمکنند و
هوشیار هوشیار هستیم و با تمام کسای که در ر
خود مدارس در تماس خواهیم بود .همزمان در مدارس به صورت منظم به تمام پروتکلهای
ی
بهداشت و عفوی عمل یمکنیم تا بتوانیم تا حد توان مدارس را به مکای امن برای
پیشگیانه
ر
یادگیی تبدیل کنیم.
تدابیی که برای عملکرد مدارس در طول دوران شیوع این بیماری نر
ر
ر
میان موارد ابتال به شکل مناسب واکنش
تغیی ر
نظر گرفتیم ،به ما امکان یمدهد در صورت ر
نشان دهیم.
ی
مدارس با هماهنگ نوایح آموزش و پرورش یمتوانند به صورت داوطلبانه از دانشآموزان
بخواهند در هنگام حضور در کالس از ماسک استفاده کنند.
مقررات مربوط به حکم مسافران ورودی در دوران کرونا در حال حاض به طور کیل به قوت
ی
باق یممانند .این الزامات آزمایش ی
گرفی و گزارش نتایج آزمایش به طور مستقیم بر
خود
ً
تغیی
قوانی احتماال از نیمه
مبنای حکم وزارت فدرال بهداشت انجام یمشوند .این
سپتامی ر
ر
ر
خواهند کرد .تا آن زمان ،ایالت ما هم مقررات خود را فقط با کسای هماهنگ یمکند که به
صورت روزانه از مرزهای ایال یت عبور یمکنند و این افراد ملزم هستند با پر کردن فرمهای
موقعیتیاب مسافران ،وضعیت خود را گزارش کنند.
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ی
سپتامی  2020اجر یای خواهند بود.
حکومت ز روز سهشنبه 1
تغییات صورت گرفته در تمام احکام
ر
ر
تغییات:
برریس کیل مهمترین ر
تعریف قانوی نحوه نظارت روی تعداد موارد ابتال ()new § 15a


ی
بهداشت ،با کمک Landeszentrum Gesundheit
از نظر قانوی مقرر شد مراکز
) ،Nordrhein-Westfalen (LZGبه صورت مستمر تعداد موارد ابتال را به صورت محیل،
ی
مهمیین شاخص محسوب
بگیند و نرخ موارد ابتال در  7روز
منطقهای و میل تحت نظر ر
یمشود .ی
وقت تعداد موارد ابتال در یک ناحیه یا شهر مستقل از  35فراتر رفت ،شهرداری
تدابی ایمت ملموس و تکمییل خود برای
مربوطه LZG ،و دولت محیل مربوطه باید بالفاصله
ر
کاهش رشد بیماری را به اجرا در بیاورند .اگر نرخ موارد ابتال به طور خاص به یک مرکز یا
مکای مشابه مربوط یمشد و فقط به همان مکان محدود بود ،ممکن است در کنار اجرای
ی
ی
بیشیی هم در نظر گرفته شوند.
تدابی ایمت
حکومت،
موارد پیشبیت شده در حکم
ر



تدابی ایمت تکمییل باید بالفاصله
در صورت وجود  50مورد ابتال در یک بازه  7روزه،
ر
گییها در نظر
اعمال شوند .در این موارد ،نظرات وزارت بهداشت هم باید در تصمیم ر
گرفته شود.

(تغییات در §§ )2b
مدیریت رویدادها
ر
ً
ی
پیشگیی از شیوع بیماری برای
 عالوه بر مقراری که قبال وجود داشت ،در پروتکلهای
ر
ر
رویدادهات با بیش از  500نفر رشکتکننده باید نحوه آمد و شد رسکتکنندگان رنی در
ی
پیشگیی از شیوع بیماری اجرا گردند.
پیشگییهای الزم برای
نظر گرفته شود و
ر
ر


مانند گذشته ،در این پروتکلها باید حداقل فاصله مجاز  1.5ی
می اجرا شود و از پایبندی به
ی
جلوگیی از شیوع بیماری (نظافت و ضدعفوی در فواصل
بهداشت ویژه برای
فرایندهای
ر
ی
زمای مشخص ،فراهم کردن امکانات کاق برای ضدعفوی دستها ،نصب پوسیهای
ی
غیه) اطمینان حاصل شود.
اطالعای درباره رفتار مناسب در زمان شیوع بیماری و ر
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رویدادهات با بیش از  1٫000نفر رشکتکننده ،شهرداریها باید پیش از
در رابطه با
ی
دریافت مجوز برای برگزاری رویداد ،مجوزهای الزم را از وزارت بهداشت دریافت کنند .این
رویدادهای که معتقد هستند در آنها پروتکلهای
بدان معت است که مقامات محیل
ی
ی
پیشگیی از شیوع بیماری رعایت یمشوند و در حالت عادی
تدابی الزم جهت
ر
بهداشت و ر
ی
صوری که برگزاری رویداد به
مجوز دریافت یمکنند ،به وزارت بهداشت گزارش بدهند .در
دلیل تعداد باالی ررسکتکنندگان قابل اجرا نباشد ،وزارت بهداشت یمتواند به صالحدید
ی
بهداشت توسط مقامات محیل رعایت شده
خود آن را رد کند ،هر چند که تمام پروتکلهای
پیشگیی و کاهش
رویدادهای با تعداد باالی ررسکتکننده یمتواند هدف
باشند ،زیر برگزاری
ر
ی
تعداد موارد ابتال را به شکل قابل توجیه به خطر بیاندازد .در صورت افزایش تعداد موارد
ابتال یا بنا به هر دلیل دیگری اگر امکان برگزاری رویداد فراهم نباشد ،وزارت بهداشت
یمتواند تأیید قبیل خود را لغو کند.



سپتامی  2020برگزار یمشوند قابل
رویدادهای که پس از 12
این مقرارت درباره تمام
ر
ی
اجرا است و مقامات یمتوانند فرایند مورد نظر را پیادهسازی کنند.



ی
باق خواهند ماند.
دسامی  2020ممنوع
برگزاری رویدادهای بزرگ همچنان تا تاری خ 31
ر
ً
عبارت «رویداد بزرگ» ضفا به تعداد ررسکتکنندگان اشاره ندارد ،بلکه به رویدادی اطالق
یمشوند که احتمال یمرود تعداد موارد ابتال را به شکل قابل توجیه افزایش دهد (مسابقات
ی
وغیه) .وزارت بهداشت با در نظر
رتیاندازی ،نمایشگاههای خیابای ،فستیوالهای موسیق ر
ی
ی
بهداشت ارائه شده ،در حال برریس امکان برگزاری بازارهای کریسمس
گرفی پروتکلهای
است.

اردوهای تفریخ ررسکتها و مهمایهای ررسکتها
 مقررات مربوط به اردوهای تفریخ ررسکتها و مهمایهای ررسکتها ،که تا به حال ممنوع
بودند ،با مقررات مربوط به روابط خصویص مقایسه خواهد شد.
گردهمایها ،مهمایها و
ی
رویدادهای درون کمپایها ،ررسکتها و سایر نهادهای قانوی که در مناسبتهای اجتمایع
برگزار یمشوند ،مجاز خواهند بود و باید به الزامات و محدودیتهای اعمالشده برای
رویدادهای خصویص عمل کنند.

حکم مر ی
اقبت ویروس کرونا
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لزام به پوشیدن ماسک در ساختمان مدرسه و در تمام فضای تحصییل همچنان اجرا
خواهد شد .الزام به پوشیدن ماسک در داخل کالس از مقطع تحصییل کالس  5به طور
ی
نشسی دانشآموز روی
تغیی یمکند و از پس از
موقت تا  31اوت  2020اجر یای بود ر
صندیل مربوطه الزماالجرا نیست.



ً
رهگیی داشته باشند.
صندیلهای مشخص شده در کالس باید حتما قابلیت
ر

ر
منتش خواهند شد.
مقررات مربوطه در طول روز از طریق آدرس www.land.nrw

از شهروندان خواهش یمشود تمام سؤاالت خود را از طریق شماره تلفن -1001
 0211 837با مرکز خدمات دولت ی
ایالت در میان بگذارند.
ً
ی
لطفا تمام سؤاالت خود را از طریق شماره  0211 855-3118برای ی
دفی یمطبوعات وزارت کار،
بهداشت و امور اجتمایع یا از طریق شماره  0211 5867-3505برای دفی رسانهای وزارت
آموزش و پرورش ارسال نمایید.
ی
ایالت به این آدرس هم در ی
مطبوعات روی وبسایت دولت ی
این ی ن
دسیس قرار دارد
مت
www.land.nrw

خط ر
مش حریم خصویص رسانههای اجتمایع

