15 Mart 2020

Eyalet hükümeti korona virüsü pandemisini
engellemek için ilave tedbirler almaya karar
verdi
Laschet: Sınırlamalar fedakârlık anlamına geldiği sürece,
şimdi hayatımızı ihtiyatlı ve kararlılıkla yavaşlatmak
önemlidir.
Neredeyse tüm serbest zaman, spor, eğlence ve ders dışı eğitim hizmetlerinin / "eğlence
şirketlerinin" kapatılması ve alışveriş merkezleri için kısıtlamaların koyulması
Eyalet hükümeti şunu bildirmektedir:
15 Mart 2020 Pazar günkü Kabine toplantısında, Kuzey Ren-Vestfalya eyalet hükümeti
korona virüsü salgınına ilişkin ilave önlemler almaya karar vermiştir.
Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı ülkedeki neredeyse tüm boş zaman, spor, eğlence
ve eğitim hizmetlerinin henüz Pazar günü durdurulmasına karar vermiştir. Pazartesi gününden
itibaren barlar, kulüpler, diskotekler, oyun merkezleri, tiyatrolar, sinemalar ve müzeler gibi
tüm "eğlence şirketleri" kapanacaktır. Aynı düzenleme fuhuş sektöründeki şirketler için de
geçerlidir.
Salı gününden itibaren fitness stüdyolarının, yüzme havuzlarının, eğlence havuzlarının ve
saunaların işletilmesi de yasak olacaktır. Yine Salı gününden itibaren, spor kulüpleri ve diğer
spor ve eğlence tesislerinde toplantıların yanı sıra yetişkin eğitim merkezleri, müzik okulları
ve okul dışındaki diğer kamu ve özel eğitim kurumlarında hizmet alınmasına artık izin
verilmeyecektir.
Mobilya mağazalarına ve alışveriş merkezlerine, " Shopping-malls"'lara veya "Fabrika çıkış
mağazalarına" erişim sadece katı koşullar altında acil gereksinimlerinin karşılamasına
yönelik olarak izin verilecektir. Bununla Pazartesi gününden itibaren okullar kapanacağı için
öğrencilerin burada yoğun bir şekilde toplanmasının engellenmesi düşünülmektedir.
Kapanışlar ve kısıtlamalar, ilgili kefillik veya sahiplik ilişkisinden bağımsız olarak
uygulanacaktır.
Gıda, nakit, giyim, ilaç ve günlük ihtiyaçların sağlanmasını sağlamak için bankalar, özellikle
gıda ve yeme ilişkin olarak perakende işletmeler, eczaneler ve ilaç depoları açık kalacaktır.
Kütüphaneler, restoranlar, lokantalar ve oteller faaliyetlerinde yürütürken korona virüsünün
yayılmasını önleyen katı koşullara bağlı kalmalıdırlar.

Başbakan Armin Laschet durumu şu şekilde açıklamaktadır: “Bu ciddi durumda gerekli
bakımı kapsamlı olarak sağlamalıyız. Ancak, kesinlikle gerekli olmayan tüm boş zaman
faaliyetlerinden ve sosyal temaslardan derhal kaçınılmalıdır. Birçok insan için fedakarlık ve
kısıtlama anlamına gelse de, şimdi tedbirli olmak ve hayatımızı yavaşlatmaya kararlı olmak
da önemlidir.”
Düzenlemeler ilk olarak Cuma günü karar verilen okulların ve kreşlerin kapanışlarına benzer
şekilde 19 Nisan 2020'ye kadar geçerli olacaktır. Bir sonraki adım, Robert Koch Enstitüsü
tarafından yapılacak güncel durum değerlendirmesi temelinde gelecekteki işlemler hakkında
karar vermek olacaktır.

