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اطالعات مطبوعاتی ٢٧١/٠٤/ ٢٠٢٠-

دولت ايالتی اقدامات ديگری را برای مقابله با ويروس واگيردار
کرونا گذاشته است
برخی از آيين نامه های جديد از  ٢٠آوريل اعمال می شوند  /نخست وزير الشت :فاصله و
محافظت همچنان معيار و قانون زندگی روزمره ما خواهد ماند
دولت ايالتی اعالم کرد:
کابینه ایالتی روز پنجشنبه ١٦ ،آوریل سال  ٢٠٢٠تصمیم گرفت که اقدامات بیشتری را برای
مقابله با ویروس واگیردار کرونا انجام دهد .وزیر بهداشت کارل -یوزف الومان اصطالحات
در آیین نامه حمایت از کورونا را امضا کرد که از تاریخ  ٢٠آوریل به اجرا در می آید.
نخست وزیر آرمین الشت گفت" :دولت های فدرال و ایالت روز چهارشنبه در مورد زندگی
عادی و مسئولیت پذیرتوافق کردند .اینکه اکنون می توانیم این قدمهای اولیه را برداریم در
مرحله اول از شهروندان تشکر می کنم :هر یک از افراد از طریق رفتار شخصی با رعایت
قوانین و با انصراف دردناک از ارتباطات اجتماعی باعث شده اند که پخش ویروس کورونا
کند شده باشد .این همبستگی محکم در جامعه ما مرا تحت تأثیر قرار داد و می خواهم به
اینخاطر قلبا` تشکر کنم .اکنون مهم است موفقیتهای حاصل از مهار همه گیر را حفظ کنیم و
همزمان با مسئولیت پذیری و تمرکز حواس پیشرفت کنیم برای بازگشت به زندگی آرام
عمومی .فاصله و حفاظت همچنان معیار و قانون زندگی روزمره ما می ماند".
با دستورالعمل جدید محافظت در برابر كرونا ،تدابیری كه نخست وزیران روز چهارشنبه با
صدراعظم فدرال توافق كردند ،هم اكنون اجرا می شوند.
به خصوص در فروشگاههای تجاری تغییراتی بوجود آمده است .از  ٢٠آوریل سال ،٢٠٢٠
عالوه بر این فروشگاهها که قبال باز شده بودند ،کلیه کتابفروشی ها ،فروشگاه های مواد
غذایی حیوانات خانگی ،فروشگاه های ساخت و ساز وسایل خانه و حیاط از جمله فروشگاه
های تخصصی قابل مقایسه (مانند گل فروشی ها ،سرویس بهداشتی ،آهن آالت ،لوازم نقاشی،
کفپوش یا فروشگاههای وسایل ساخت و ساز خانه) باز شده اند .فروشگاههای وسایل خانه،
فروشگاههای مخصوص کودکان و محل فروش وسایل نقلیه و فروشگاههای دوچرخه می
توانند دوباره باز شوند.
عالوه بر این در کل همه فروشگاهها یی می توانند باز شوند بشرطی که مساحتشان طبق قانون
ایالت نورد راین وستفالن از  ٨٠٠متر مربع بیشتر نباشد .کلیه فروشگاهها موظف هستند که از
اقدامات بهداشتی ،کنترل ورود ،جلوگیری از صفهای طوالنی و حداقل فاصله  ١،٥متری بین
افراد را رعایت کنند.
براساس تصمیمات صدراعظم با نخست وزیران ،وزارت مدارس و آموزش و پرورش در
نظر دارد از سرگیری محتاطانه و تدریجی عملکرد مدارس را انجام دهد .از تاریخ  ٢٠آوریل،
در نوردراین-وستفالن مدارس متوسطه ابتدا آغاز به کار خواهند کرد ،اما فعالً فقط به این
صورت است که معلمان و مسئوالن مدرسه می توانند برای از سرگیری عملیات مدرسه آماده
شوند .ازروز پنجشنبه  ٢٣آوریل  ،٢٠٢٠دانش آموزانی که امسال امتحانات نهایی را می
گذرانند می توانند به صورت داوطلبانه به مدارس برگردند که خود را برای امتحانات آماده
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کنند .در صورتی که توسعه میزان عفونت اجازه دهد مدارس باید به تدریج از چهارم ماه مه
سال  ٢٠٢٠در ابتدا مدارس ابتدایی برای دانش آموزان کالس  ٤باز شوند تا این کودکان به
بهترین شکل ممکن تا تابستان برای عوض کردن مدرسه آماده شوند.این نخستین بازگشایی
مدارس تنها درصورتی امکان پذیر است که رعایت دستورالعمل های دقیق در مورد بهداشت
و محافظت از عفونت انجام شود .عالوه بر دستورالعمل های مربوط به برنامه های بهداشت،
مدارس به زودی توصیه های ویژه ای را برای بهداشت مدرسه در شرایط همه گیر دریافت
می کنند .سالمتی دانش آموزان ،معلمان و همه شاغلین در مدرسه اولویت اصلی دولت ایالتی
است.
آیین نامه اصالح شده محافظت در برابر کورونا از  ٢٠آوریل تا فعال  ٣ماه مه  ٢٠٢٠اعتبار
دارد .در آخر ماه آوریل وزیران و صدر اعظم برای بحث در مورد مراحل بعدی مجددا با هم
مشاوره خواهند کرد.
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