Agahî li ser rewşa wergirtina maskek li ser dev û pozê ji 27ê Avrêlê ve li ser
wesayîtan gelemperî û deverên kirînê de
Pêdivî ye ku maskek were çî kirin?
Li veguhestina gelemperî ya herêmî û dema kirînê (tevahiya firotgehên firotanê û bazarên heftane,
etc.)Im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen (Gesamter Einzelhandel und Verkaufsstellen,
Wochenmärkte, hwd.)
Parastina çawa divê?
Pêdivî ye ku maskek qada dev û pozê veşêre. Pêdivî ye ku ew ne pêdivî ye ku kirasek an xweya çêkirî
ya xweya rojane be, lê dikare bi sernermikan an dev û pozê hev veqetandî jî be.
Ne pêdivî ye ku maskek an maskek ku we bixwe kirî be hebe. Ew dikare bibe kincek tekstîlê jî, ku dev
û poz, dirançikê an kulikê destan vedigire.
Li ku derê mask bikirin û bistînin?
Gelek înîsiyatîf an kesayetiyên taybet maskeyên dirûndin, gelek firotgehan jî wan didin dîyarkirin.
Ma kî heye ku xwedan maskek parastinê hebe?
Her kes, ji bilî berpirsiyariyê, zarok heta 6 saliyê ne û her weha kesên ku ji wan re parastina dev û poz
heye ji ber seqetiyê an ji ber sedemên tenduristî bê giyanî ne. Pêdivî ye ku ev bi belgeyek bijîjkî were
îsbat kirin.
Bêparastina dev u poz li frafikên gelemperî an li dikanek çı be?
Heta 4ê Gulanê, dê bê parastinê tenê hişyaryek hebe. Ji 4ê Gulanê, dibe ku heqek hişyarî ya 10.00
Euro ji ber be. Ger karmendên firotgehên vekirî dev û devê xwe nixumandine û tevdîrên parastinê
nehatine girtin, divê ev bi cezayê 250.00 EUR ji bo xwedan were cezakirin.
Kî çavdêrîya pêdiviya maskeyê dike?
Ji bo vê mijar karûbarên bicihanîna şaredariyê (nivîsgeha rêvebiriyê) berpirsiyarê vê yekê ne. Ger di
bûyerên kesane de pêwîst be, polîs jî mudaxele dike.
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