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الحكومة المحلية تقرر اتخاذ مزيد من اإلجراءات لكبح
انتشار وباء فيروس كورونا
الشيت :بقدر األهمية التي تعنيها كلمتي القيود والضحايا ،من المهم اآلن إبطاء
وتيرة حياتنا بحكمة وعزم على التغيير.
تعليق كل عروض أوقات الفراغ والرياضة والتسلية والتعليم خارج المدرسي تقريبًا /غلق "مراكز الترفيه" ومراكز التسوق
تعلن الحكومة المحلية:
في الجلسة التي عقدتها حكومة والية شمال الراين وستفاليا يوم األحد ،الموافق  15مارس  ،2020قررت الحكومة اتخاذ
المزيد من اإلجراءات لكبح انتشار وباء فيروس كورونا.
ومن المنتظر أن يتم يوم األحد وقف جميع عروض أوقات الفراغ واألنشطة الرياضية والترفيهية والتعليمية تقريبًا في
اعتبارا من يوم االثنين
الوالية بموجب قرار تصدره وزارة العمل والصحة والشؤون االجتماعية .وباالستناد إلى ذلك فيجب
ً
غلق ما يعرف باسم "المراكز الترفيهية" ،مثل البارات والنوادي والمالهي الليلية (الديسكو) وصاالت األلعاب والمسارح
ودور العرض السينمائي والمتاحف .األمر ذاته يسري أيضًا على بيوت الدعارة.
وبد ًءا من يوم الثالثاء سيتم حظر تشغيل صاالت اللياقة البدنية وحمامات السباحة واأللعاب المائية وغرف الساونا .وبد ًءا من
يوم الثالثاء لن يسمح بمزيد من التجمعات داخل األندية الرياضية والمؤسسات الرياضية وأنشطة أوقات الفراغ األخرى
وأيضًا سيتم التوقف عن تقديم العروض المستلزمة للتجمعات في مدارس تعليم البالغين ومعاهد الموسيقى وغيرها من
المؤسسات التعليمية سواء الحكومية أو الخاصة في النطاق خارج المدرسي.
ومن المنتظر أال يسمح بالدخول إلى بيوت األثاث ومراكز التسوق أو "محالت المالبس" إال لتلبية االحتياجات الضرورية
وسط إجراءات مشددة  -وذلك أيضًا بغرض تجنب تجمع الطالب في مجموعات كبيرة في هذه األماكن بد ًءا من يوم االثنين
عقب غلق المدارس.
إجراءات الغلق وأوامر التقييد يتعين أن تتمتع بالسريان المطلق بغض النظر عن الجهة المالكة للمؤسسة المعنية أو أي
تفاصيل خاصة بالملكية.
وحتى يمكن تأمين اإلمدادات بالمواد الغذائية والنقد والمالبس واألدوية والمستلزمات اليومية ،فسوف تظل البنوك ومراكز
تجارة التجزئة ،وال سيما تلك التي توفر األغذية ،والصيدليات ومحالت العطارة .وكذلك فإن المكتبات والمطاعم والفنادق
ونُ ُزل اإلقامة عليها االلتزام في عملها بأوامر صارمة من شأنها منع انتشار فيروس كورونا.
ويوضح الشيت ،رئيس وزراء الوالية ،هذا األمر بقوله" :يجب علينا في هذا الموقف المتأزم تأمين اإلمدادات والمؤن
الضرورية للمواطنين بالقدر الكامل .ومع ذلك فيجب بالضرورة وعلى الفور تجنب القيام بكل أنشطة أوقات الفراغ وأي
اتصاالت اجتماعية يمكن االستغناء عنها.بقدر األهمية التي يعنيها مفهوم الضحية والقيد لكثير من الناس ،من المهم اآلن
إبطاء وتيرة حياتنا بحكمة ،ولكن بعزم على التغيير".
يتعين أن تسري هذه القواعد التنظيمية حتى  19أبريل  ،2020تماشيًا مع أوامر غلق المدارس ودور الرعاية النهارية
لألطفال الصادرة في يوم الجمعة .وباالستناد إلى مستجدات تقييم الوضع من قبل معهد روبرت كوخ سيتم البت في
اإلجراءات الالحقة لذلك.

