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Провинциите Сверен Рейн-Вестфалия,
Долна Саксония, Рейнланд-Пфалц и
Саарланд въвеждат задължение за носене
на маски
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От 27 април в обществения транспорт и в обектите за търговия
на дребно носенето на защитни средства, покриващи устата и
носа, е задължително - Лашет: „Трябва да направим всичко,
което помага по благоразумен начин да намерим обратния път
към нормалния живот“
Изявление на правителствените говорители на Северен РейнВестфалия, Долна Саксония, Рейнланд-Пфалц и Саарланд:
Според мнението на правителствата на федералните провинции
Северен Рейн-Вестфалия, Долна Саксония, Рейнланд-Пфалц и
Саарланд, като се вземат предвид регионалните особености, от
централно значение за приемане на политическите решения е един
колкото е възможно по-затворен подход за справяне с пандемията
от коронавирус на държавно ниво. В духа на общия подход за
действие министър-председателите на Рейнланд-Пфалц, Северен
Рейн-Вестфалия, Долна Саксония и Саарланд се споразумяха да
въведат от 27 април като задължително досегашното силно
препоръчително носене на защитни средства, покриващи устата и
носа, респективно маски за многократна употреба, в обществения
транспорт и при пазаруване. С влизането в сила на това
задължение от понеделник се дава достатъчно време на
гражданите и търговските обекти да се подготвят за тези нови
разпоредби. Дотогава настойчиво молим гражданите да покриват
устата и носа си в обществения транспорт и при пазаруване в
обектите за търговия на дребно.
Министър-председателят Армин Лашет: „Провинцията Северен
Рейн-Вестфалия остава вярна на предприетите досега действия:
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Отговорното завръщане към нормалния живот е тясно свързано с
непрекъснато спазване на мерките за защита на здравето.
Нуждаем се от нормативна уредба, която е възможно най-сходна с
тези на всички германски провинции. Най-важното продължава да
бъде: спазването на дистанция и непрекъснатото спазване на
хигиенни правила. Според специалистите носенето на маски за
многократна употреба също може да помогне за намаляване на
риска от инфекция. Трябва да направим всичко, което помага по
благоразумен начин да намерим обратния път към нормалния
живот. Затова задължението за носене на маски в някои области
на обществения живот е целесъобразно.
Северен Рейн-Вестфалия ще коригира разпоредбите си за
обектите за търговия на дребно спрямо тези на съседните
провинции Долна Саксония, Хесен и Рейнланд-Пфалц, както и на
множеството от другите провинции, така че от понеделник да бъде
възможно при спазване на изискванията за хигиена, за контрол на
достъпа и за избягване на опашки, да отворят и онези магазини,
които могат да редуцират търговските си площи до най-много 800
квадратни метра. Това решение за съобразяване с почти всички
провинции следва и нашата култура на мислене, която дава
приоритет на опазването на здравето и живота и същевременно
взема предвид положението на компаниите и работните места “.
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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