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Η τοπική κυβέρνηση κάνει υποχρεωτική τη
χρήση μάσκας
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Ο κανονισμός για την υποχρεωτική χρήση προστασίας μύτηςστόματος ισχύει από τις 27 Απριλίου 2020 στις δημόσιες τοπικές
επιβατικές μεταφορές, στο λιανικό εμπόριο και στα ιατρεία
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Η τοπική κυβέρνηση δηλώνει:
Από τη Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020, ισχύει για τη Βόρεια ΡηνανίαΒεστφαλία η υποχρεωτική για τους πολίτες χρήση προστασίας μύτηςστόματος κατά τη μετακίνηση με τις δημόσιες τοπικές επιβατικές
μεταφορές, την αγορά σε λιανικό εμπόριο και την επίσκεψη στο γιατρό.
Στόχος είναι, να μειωθεί ακόμα περισσότερο ο κίνδυνος λοίμωξης σε
κεντρικά σημεία της δημόσιας ζωής, όπου η απόσταση του 1,5 μέτρων
δύσκολα διατηρείται.
O αντίστοιχα ενημερωμένoς κανονισμός της προστασίας από τον ιό
Corona υπογραμμίζει τις μέχρι τώρα ισχύουσες συστάσεις σε μια
ξεχωριστή παράγραφο, όπου ταυτόχρονα ρυθμίζει στους τομείς
μεταφορών, λιανικής πώλησης και ιατρείων μια αντίστοιχη νομική
υποχρέωση. Σε αυτούς τους τομείς θα είναι υποχρεωτική η χρήση
προστασίας μύτης-στόματος με τη λεγόμενη «Μάσκα κοινής χρήσης», ή
«Community Mask», ή τη χρήση του κασκόλ ή του μαντιλιού.
Ο υπουργός υγείας Karl-Josef Laumann δηλώνει «Με τον σημερινό
νομικό κανονισμό ρυθμίζουμε τις μέχρι τώρα ανοιχτές λεπτομέρειες της
λεγόμενης προστασίας μύτης-στόματος. Σημαντικό παραμένει: κρατάτε
αποστάσεις και τηρείτε συνεχώς του κανονισμούς υγιεινής. Η χρήση της
μάσκας μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να μειώσει τον κίνδυνο
μόλυνσης. Κάνω έκκληση στους πολίτες: Σας παρακαλώ να τηρείτε τους
κανονισμούς! Οι μέχρι τώρα κανονισμοί δείχνουν τα πρώτα πετυχημένα
αποτελέσματα. Το σύστημα υγείας μας είναι σωστά δομημένο και δε
χρειάστηκε μέχρι σήμερα να φτάσει στα όρια του. Ζητάμε από τον
καθένα σας, να προσφέρει τη συμβολή του.»

Ουσιαστικά ισχύει: στους δημόσιους χώρους θα πρέπει να τηρείτε μια
ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρων από τους άλλους ανθρώπους. Εδώ
συνεχίζουν να ισχύουν οι γνωστές εξαιρέσεις για συγγενείς εξ’ αίματος,
αδέρφια ή συγκατοίκους. Εάν η τήρηση των κανόνων αυτών δεν είναι
δυνατή για συγκεκριμένους λόγους, συστήνεται να καλύπτετε το στόμα
και τη μύτη.
Για τους εργαζόμενους και τους πελάτες σε συγκεκριμένους τομείς θα
είναι υποχρεωτική η μάσκα. Αυτό ισχύει







Σε όλα τα επιτρεπόμενα σημεία πώλησης και εμπορικά μαγαζιά
(π.χ. λιανικό εμπόριο τροφίμων, φαρμακεία, βενζινάδικα,
τράπεζες ή ταχυδρομεία), στα παζάρια, κατά τη συλλογή
τροφίμων και ποτών εντός των εστιατορίων, καθώς και σε όλο το
μήκος των εμπορικών κέντρων, των «Shopping Malls» ή των
«Factory Outlets»,
Σε όλους τους χώρους πώλησης και στους εκθεσιακούς χώρους
βιοτεχνίας και παροχών υπηρεσιών καθώς και κατά την παροχή
και λήψη υπηρεσιών από βιοτέχνες ή παρόχων υπηρεσιών που
γίνονται χωρίς να μπορεί να τηρηθεί η απόσταση ασφαλείας του
1,5 μέτρου προς τον πελάτη. Αποκλείονται άτομα, που στο
πλαίσιο των υπηρεσιών οδηγούν όχημα,
Σε ιατρεία και σε παρόμοιες εγκαταστάσεις του συστήματος
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
Κατά τη χρήση των εσωτερικών μεταφορών κυκλοφορίας των
προσώπων καθώς και στις εγκαταστάσεις τους. Σ’ αυτές
υπόκεινται τα σχολικά λεωφορεία, οι στάσεις λεωφορείου ή τα
μετρό.

Η υποχρεωτική χρήση προστασίας μύτης-στόματος ισχύει για όλους
τους πολίτες στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Εξαιρούνται τα παιδιά που
δεν έχουν πάει ακόμα σχολείο και τα άτομα, που για λόγους υγείας δε
μπορούν να φοράνε μάσκα. Για τους εργαζόμενους μπορεί η μάσκα να
αντικατασταθεί με παρόμοια μέτρα προστασίας όπως ο διαχωρισμός με
γυαλί, plexiglas ή κάτι παρόμοιο.
Η τήρηση των κανονισμών θα πρέπει να εξασφαλίζεται στους χώρους
του καταστήματος από τους ιδιοκτήτες, καθώς και οι προηγούμενοι
κανονισμοί για την τήρηση της ελάχιστης απόστασης ή τον περιορισμό
των προσώπων.
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Ο τροποποιημένος κανονισμός προστασίας από τον ιό Corona ισχύει
για το διάστημα από τις 27 Απριλίου έως τις 3 Μαΐου 2020. Μπορείτε
εδώ να διαβάσετε τον κανονισμό: https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/stk_verordnung_24.04.2020.pdf

Αυτό το δελτίο τύπου διατίθεται και στο Διαδίκτυο μέσω της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης της τοπικής κυβέρνησης www.land.nrw
Δήλωση εμπιστευτικότητας που αφορά τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσnς

