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Reglementarea acoperirii obligatorii a gurii și nasului se aplică
începând din data de 27 aprilie 2020, în transportul în comun, în
magazinele de comerț cu amănuntul și în cabinetele medicale
Guvernul landului anunță:
Începând de luni, 27 aprilie 2020, în Renania de Nord-Westfalia, va intra
în vigoare obligația pentru cetățeni de a-și acoperi gura și nasul atunci
când călătoresc cu transportul în comun, la cumpărături, în magazinele
de vânzare cu amănuntul și în cabinetele medicale. Scopul este acela
de a reduce și mai mult riscul de infectare în zonele centrale ale vieții
publice, unde cerința de păstrare a distanței de 1,5 metri este dificil sau
imposibil de introdus.
Ordonanța privind protecția împotriva coronavirusului, actualizată
corespunzător, subliniază acum, într-un alineat separat, recomandarea
aplicabilă anterior și, în același timp, reglementează o obligație legală
corespunzătoare pentru zonele de transport de pasageri, de comerț cu
amănuntul și ale cabinetelor medicale. În aceste zone, purtarea unei
protecții pentru gură și nas, din material textil, cum ar fi așa-numitele
„măști zilnice” sau „măști comunitare”, sau purtarea unei eșarfe sau a
unei bucăți de pânză devine obligatorie.
Ministrul Sănătății, Karl-Josef Laumann: „Prin reglementarea legală de
astăzi, reglementăm detaliile așa-numitei obligativități de purtare a
protecției pentru gură, detalii care sunt încă deschise. Cel mai important
lucru rămâne: păstrați distanța, respectați în mod constant regulile de
igienă. Purtarea măștilor zilnice poate contribui, de asemenea, la
reducerea riscului de infectare în anumite situații. Fac apel la cetățeni:
vă rugăm să o respectați! Reglementările noastre anterioare arată
succesul inițial. Sistemul nostru de asistență medicală este bine
poziționat și până acum nu a fost nevoit să-și atingă limitele. Fiecare
dintre noi este rugat să contribuie.”
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Practic: în spațiile publice, trebuie să fie păstrată distanța minimă, de 1,5
metri, față de toate celelalte persoane. Aici, excepțiile cunoscute se
aplică în continuare, de exemplu, rudele de gradul 1, frații sau
persoanele care trăiesc într-o comunitate domestică. În cazul în care
conformarea nu este posibilă din anumite motive, se recomandă
purtarea unei protecții pentru gură și nas.
Acoperirea gurii și nasului este obligatorie pentru angajații și clienții din
anumite zone. Aceasta se aplică







în toate punctele de vânzare și magazinele de vânzare cu
amănuntul permise (de exemplu, comercianții cu amănuntul,
farmaciile, benzinăriile, băncile sau oficiile poștale), în piețele
săptămânale, când se ridică alimente și băuturi în spațiile de
catering și în toate zonele generale ale centrelor comerciale,
„shopping mall-urilor” sau „magazine de producător”,
în toate sălile de vânzări și de expoziție ale meșteșugarilor și
furnizorilor de servicii, precum și în aprovizionarea și utilizarea
artizanatelor și serviciilor care sunt furnizate fără a menține o
distanță de siguranță de 1,5 metri de client. Excepție fac
persoanele care conduc un vehicul ca parte a serviciului.
în cabinetele medicale și în unități medicale similare,
atunci când se utilizează servicii de transport de pasageri și
dotările acestora. Aici se încadrează și autobuzele școlare,
stațiile sau stațiile de metrou.

Obligativitatea acoperirii gurii și nasului se aplică tuturor cetățenilor din
Renania de Nord-Westfalia. Excepție fac copiii de până la vârsta școlară
și persoanele care nu pot purta o protecție pentru gură și nas din motive
medicale. Pentru angajați, obligația poate fi înlocuită cu măsuri de
protecție la fel de eficiente, precum o protecție despărțitoare din sticlă,
plexiglas sau altele asemănătoare.
Proprietarii de întreprinderi trebuie să se asigure că reglementările sunt
respectate în spațiile întreprinderilor, precum și cerințele anterioare
privind distanțele minime, limitele personale etc.
Ordonanța privind protecția împotriva coronavirusului modificată se
aplică în perioada 27 aprilie - 3 mai 2020. Ordonanța poate fi găsită aici:

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/stk_verordnung_
24.04.2020.pdf

Acest comunicat de presă este disponibil și pe internet, la adresa de internet a
guvernului landului www.land.nrw
Informații generale privind protecția datelor
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