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Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen,  
Rheinland-Pfalz û Saarland Maskek mecbûrî 
derxînin  

 

Vedgirina dev û poz ji 27 ê Nîsanê de li bikaranîna otobîsên giştî û li 
bazaran 

-Laschet: divê ku em her tiştî bikin, bi baldarî ji bo dîtina riya 
vegerîna jiyanê normal 
 

Ravekirin ji berdevên hukûmetan  Nordrhein-Westfalen, 
Niedersachsen, Rheinland-Pfalz u Saarland: 
 

Li gorî hukumetên wîlayetan Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, 
Rheinland-Pfalz u Saarland bi hesabên taybetmendiyên herêmî, 
girîngiya bingehîn e ku di astên dewletê de bi Pandemîya Vîrûsa Corona 
ku bi qasî ku pêkan e ji bo pejirandina biryarên siyasî girîng e. 
Bi ruhê nêzîkbûnek hevbeş, Serokwezîrên Rheinland-Pfalz û Nordrhein-
Westfalen, Niedersachsen û Saaralnd li hev kirin,  ku pêşniyara bilez 
li bikaranîna otobîsên giştî bikin û dema kirînê , ji 27ê Nîsanê pê ve 
Vedgirina dev û poz yan jî bi vî rengî maskekê li xwekin, ku bibe 
delamet. 
 

Hemû milet û Pargîdaniya bazirganiyê bi ketina meriv ji Duşemiyê ve, dê 
dema pêwîst ji bo amadekirina rêziknameyên nû were dayîn. 
Heya wê gavê, doza bilez ji hemwelatiyan di bikaranîna Otobîsên giştî 
de û dema kirîna li firotgehên firotanê, vedgirina dev û poz berdewam 
bikin. 
 
Serokwezîr Armin Laschet rave dike: "Nordrhein-Westfalen li ser xeta wî 
rast dimîne: Vegera li rewşek normal ya berpirsiyar, ji parastina 
tenduristiyê re, ku bi domdarî tê şopandin, bi hev ve girêdayî 
dimîne. Pêwîstiya me li hemû welatên Alman bi sîstemên wekhev heye.  
Tişta herî girîng dimîne: Dûrbûn û pêbaweriya rêgezên paqijiya xwerû 
biparêze. 
Li gorî pisporan, dayîna maskan jî dikare alîkariyê bike, ku xetereya 
enfeksiyonê kêm bikin. 
Pêdivî ku em her tiştî bikin, alîkariyê bikin ku bi baldarî rêça vegerandina 
jiyanê normal bibînin. Hewceya maskeyê di hin warên jiyana gel de, 
dikare piştgiriyek kêrhatî peyda bike. 
Nordrhein-Westfalen dê rêziknameyên xwe li bazaran, bi welatên cîran 
Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz û piraniya welatên mezin 
re bicîh bîne, rastiya ku ji roja Duşemiyê jî dê gengaz be ku dikan di bin 
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dûrkirina bendan, yên ku dikarin qada firotanê ya wan bi qasî 800 
mêtreyî firokexaneya herî kêm bikin. Ev biryar, di konvansiyonelê de bi 
hemî welatan re, di heman demê de çanda hevsengiya me jî, ya ku pêşî 
li parastina tenduristî û jiyanê digire, di heman demê de dema ku meriv 
di heman demê de rewşa karsaz û kardariyê digire dest pê dike, li pey 
xwe dihêle. 
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