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٢٠٢٠/٠٤/٢٩١ –اطالعات مطبوعاتی   

 وستفالن ، نیدرزاکسن،-ردراينايالتهای نو
 تهیمنبه استفاده از ماسک اجباری ارلند زو  فالس -راينلند

 شدند
 

عمومی و فروشگاههای آوريل در وسايل نقلیه  ٢٧پوشش دهان و بینی از روز 

 تجاری

راه با دقت ما بايد همه کارهايی را انجام دهیم که به کمک آن بتوانیم الشت گفت: -

پیدا کنیمرا به يک زندگی عادی  بازگشت  

 

و  فالس -وستفالن، نیدرزاکسن، راينلند-نوردراين ايالتبیانیه سخنگويان دولت در

:زارلند  

 
ارلند، با زو  فالس -، راینلندنوستفالن، نیدرزاکس-نوردرایندولت های ایالتی طبق توافق 

مقابله با روش بسته در سطح دولتی در مورد در نظر گرفتن ویژگی های منطقه ای از

ه ب واگیردار کورونا برای قبول کردن تصمیمهای سیاسی خیلی مهم است.ویروس 

-ان نوردراینو نخست وزیر فالس -مشترک، نخست وزیر راینلندرفتار یک معنای 

آوریل آن توصیه قبلی که از  ٢٧تصمیم گرفتند از تاریخ  لندروستفالن، نیدرزاکسن و زا

ماسک دهن و بینی یا ماسک روزمره در وسیله نقلیه عمومی و خرید استفاده کنند را 

دوشنبه زمان الزم برای  روزاز  فروشگاههای تجاریبه شهروندان و اجباری شود. 

تا آن زمان می دهند که خود را برا قانونهای جدید آماده کنند. جدید آماده سازی مقررات 

عمومی و  وسایل نقلیهدر خود را که دهان و بینی از شهروندان خواهش می شود ، 

 .بپوشانند فروشگاههای تجاریهنگام خرید در 

 

به اینجا که وستفالن -: "نوردرایندر اینمورد توضیح می دهدنخست وزیر آرمین الشت 

حمایت با ارتباط نزدیک مسئوالنه زندگی عادی و: بازگشت به یک یده راضی استرس

: این استمهمترین چیز  .به مقررات مشابه نیاز داریم ایالتما در هر ازسالمتی دارد. 

به گفته کارشناسان ، پوشیدن  .فاصله خود را حفظ کنید و از قوانین بهداشت پیروی کنید

ما باید هر   .خطر عفونت کمک کند ریسکماسک های روزمره همچنین می تواند به 

کاری را انجام دهیم که راه بازگشت به زندگی عادی را پیدا کنیم. اجبار کردن استفاده 

 .را ارائه دهد  ازماسک در بعضی از مناطق زندگی عمومی می تواند حمایت مفید

 

 ایالتهای خود را با  فروشگاههای تجاری وستفالن مقررات مربوط به -نوردراینایالت 

ایالتها و اکثریت قریب به اتفاق سایر  فالس-همسایه خود یعنی زاکسن ، هسن و راینلند

متر مربع  ٨٠٠حداکثر تا آنها  مساحتاز دوشنبه  فروشگاه هایی که که تنظیم می کند 

از پرهیز  کنترل وارد شدن مشتریها به فروشگاه وو  الزامات بهداشتیباشد با رعایت 

  دارند.  گشاییبازاجازه  ی طوالنیصف ها
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، که اولویت به حفظ سالمت و زندگی است و در عین حال وضعیت شرکت ها و دهند

 ."دنیرمشاغل را نیز در نظر می گ
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 ی شخصی اطالعات عمومی در مورد حفاظت از داده ها 
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