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Правителство на федералната провинция
прилага допълнителни мерки за справяне с
пандемията от коронавирус
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Някои нови разпоредби ще се прилагат от 20 април / министърпредседател Лашет: “Спазването на дистанция и използването
на защитни средства ще продължават да бъдат правила, които
трябва да спазваме в ежедневието ни”
Правителството на федералната провинция съобщава:
Държавният кабинет реши в четвъртък, 16 април 2020 г., да въведе
допълнителни мерки за справяне с пандемията от коронавирус.
Министърът на здравеопазването Карл-Йозеф Ломан подписа
поправката в Наредбата за защита от коронавирус, която ще влезе
в сила от 20 април.
Министър-председателят Армин Лашет: "Федерацията и
провинциите постигнаха съгласие в сряда за съвместно поемане по
пътя за отговорно постигане на нормално състояние. Това, че днес
можем да предприемем тези първи стъпки, дължим на първо място
на гражданите: Всеки един чрез личното си поведение, чрез
спазването на правилата, чрез болезнен отказ от социални
контакти допринесе за забавяне на разпространението на
коронавируса. Впечатлен съм от тази тясна сплотеност на
обществото ни и искам сърдечно да благодаря за това. Сега е
важно да се поддържа постигнатия успех в ограничаването на
пандемията, като същевременно се предприемат отговорни и
конкретни стъпки за бавно възстановяване на обществения живот.
Спазването на дистанция и използването на защитни средства ще
продължават да бъдат правила, които трябва да спазваме в
ежедневието ни.“
С новата Наредба за защита от коронавируса ще се прилагат
мерките, които министър-председателите договориха с
федералния канцлер в сряда.
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Има промени, особено за сектор „търговия“. От 20 април 2020 г. в
допълнение към вече известните търговски обекти могат да се
отворят всички книжарници, магазини за домашни любимци,
магазини за строителни материали и градинско оборудване,
включително и съпоставими специализирани магазини (например
за цветя, санитарни изделия, железарски изделия, художествени
материали, подови настилки или строителни материали).
Магазините за мебели, детските специализирани магазини и
обектите за продажба на моторни превозни средства и велосипеди
също могат да бъдат отворени отново.
По принцип могат да работят само търговски обекти, чиито
търговски площи не надхвърлят 800 квадратни метра съгласно
Наредбата за търговията на дребно на провинция Северен РейнВестфалия. Освен това във всички обекти трябва да се вземат
необходимите предпазни мерки за гарантиране на хигиената,
контролиране на достъпа, избягване на опашки и осигуряване на
минимално разстояние от 1,5 метра между хората.
Въз основа на решенията, взети от канцлера съвместно с
министър-председателите, Министерството на училищата и
образованието планира внимателно и постепенно възобновяване
на училищните дейности. На 20 април на първо време ще отворят
училищата, при които след завършване на задължителната степен
на обучение, образованието може да бъде продължено. Като на тоя
етап учителите и училищното ръководство ще извършат само
подготовка за възобновяване на училищните дейности. От
четвъртък, 23 април 2020 г., могат да започнат да се връщат в
училище на доброволен принцип първите ученици, които през тази
учебната година трябва да положат изпити за завършване, с цел
подготовка за изпитите. Ако развитието на процента на заразяване
позволява това, трябва да започне постепенно отваряне на
училищата от 4 май 2020 г. - най-напред за учениците от 4 клас на
началните училища, за да се подготвят тези деца възможно найдобре за предстоящата през лятото смяна на училището. Това
първо отваряне на училищата е възможно само при спазване на
строги указания за хигиена и защита от инфекции. В допълнение
към указанията за хигиенните планове училищата скоро ще получат
специално разработени препоръки за училищна хигиена при
пандемични условия. Здравето на учениците, учителите и всички

заети в училището лица е основен приоритет за правителството на
федералната провинция.
Изменената Наредба за защита от коронавирус засега е в сила от
20 април до 3 май. Министър-председателите и канцлерът ще се
срещнат отново в края на април, за да обсъдят по-нататъшните
стъпки.

Това прессъобщение е достъпно и в Интернет на уебсайта на
правителството на федералната провинция www.land.nrw
Обща информация за защита на данните
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