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Guvernul Landului pune în aplicare măsuri
suplimentare pentru combaterea pandemiei de
coronavirus
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Unele noi reglementări se vor aplica începând cu data de 20 aprilie
/ Prim-ministrul Laschet: „Distanța și protecția vor continua să fie
standardul și regula vieții noastre de zi cu zi”
Guvernul Landului anunță:
Cabinetul Landului a decis joi, 16 aprilie 2020, măsuri suplimentare
pentru combaterea pandemiei de coronavirus. Ministrul Sănătății, KarlJosef Laumann, a semnat modificarea Ordonanței privind protecția
împotriva coronavirusului, care va intra în vigoare la data de 20 aprilie.
Prim-ministrul Armin Laschet: „Guvernul federal și guvernele landurilor
au căzut de acord miercuri asupra unei căi de revenire la o normalitate
responsabilă. Datorăm în primul rând cetățenilor și cetățenelor, faptul că
acum putem face acești primi pași: prin comportamentul personal, prin
respectarea regulilor și prin abținerea dureroasă de la contactul social,
fiecare individ a contribuit la încetinirea răspândirii coronavirusului.
Această coeziune puternică din societatea noastră mă impresionează și
vă mulțumesc din tot sufletul. Problema acum este menținerea
succesului obținut în ținerea sub control a pandemiei, în timp ce se fac
eforturi responsabile și concentrate pentru a reanima lent viața publică.
Distanța și protecția vor continua să fie standardul și regula vieții noastre
de zi cu zi.”
Prin noua ordonanță de protecție împotriva coronavirusului, acum, sunt
puse în aplicare măsurile pe care prim-miniștrii și cancelarul federal leau convenit împreună, miercuri.
Există modificări, în special pentru vânzarea cu amănuntul. Începând cu
data de 20 aprilie 2020, pe lângă magazinele deja știute, se pot
deschide toate librăriile, magazinele pentru animale de companie,
centrele de bricolaj și grădinărit, inclusiv magazinele specializate
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comparabile (de exemplu, florării, magazine de instalații sanitare, de
feronerie, de materiale pentru văruit și vopsit, de materiale pentru
parchetare sau de materiale de construcție). De asemenea, se pot
redeschide magazinele de mobilă, magazinele specializate pentru copii
și punctele de vânzare pentru autovehicule și biciclete.
În plus, toate magazinele de vânzare cu amănuntul pot fi deschise, în
principiu, dacă zona de vânzare obișnuită, în sensul Decretului NRW
privind vânzarea cu amănuntul, nu depășește 800 de metri pătrați.
Toate magazinele sunt obligate să ia măsuri de precauție privind igiena,
să controleze intrarea, să evite formarea cozilor și să asigure o distanță
minimă de 1,5 metri între persoane.
Pe baza deciziilor luate de cancelar împreună cu prim-miniștrii,
Ministerul Școlilor și Educației plănuiește o reluare prudentă și treptată a
cursurilor școlare. La data de 20 aprilie, școlile secundare din Renania
de Nord-Westfalia se vor redeschide pentru început, dar deocamdată
numai pentru ca profesorii și administratorii de școli să se poată pregăti
să reia cursurile școlare. Începând de joi, 23 aprilie 2020, primii elevi
care susțin examene în acest an școlar vor putea, apoi, reveni la școală,
în mod voluntar, pentru a se pregăti pentru examene. Dacă evoluția
ratelor de infectare va permite, școlile ar trebui să fie deschise treptat,
începând din data de 4 mai 2020 - inițial pentru elevii din clasa a 4-a a
școlilor primare, pentru a-i pregăti pe acești copii cât mai mult posibil
pentru viitoarea trecere, din vară, la școlile secundare. Această primă
deschidere a școlilor este posibilă numai dacă se respectă liniile
directoare stricte privind igiena și protecția împotriva infectărilor. Pe
lângă ghidurile privind planurile de igienă, școlile vor primi în scurt timp
recomandări special elaborate, privind igiena școlară în condiții de
pandemie. Sănătatea elevilor, a profesorilor și a tuturor celor angajați la
școală este prioritatea nr. 1 a guvernului landului.
Ordonanța privind protecția împotriva coronavirusului modificată se
aplică în perioada 20 aprilie - 3 mai 2020. Prim-miniștrii și cancelarul se
vor întâlni din nou la sfârșitul lunii aprilie pentru a discuta demersurile
ulterioare.
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