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Γιοχάνεσμπουργκ, 27 Απριλίου 2020
Μετά την ανακοίνωση της σταδιακής χαλάρωσης των αυστηρών μέτρων απαγόρευσης/
περιορισμού(lockdown) της κυκλοφορίας στη Νοτ. Αφρική, από τον Πρόεδρο κ. Cyril
Ramaphosa, η οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται μετά το πέρας της ισχύουσας παράτασης
των μέτρων, που λήγει στις 30 Απριλίου, γνωστοποιήθηκαν επιπρόσθετες πληροφορίες
όσον αφορά στην εφαρμογή αυτών των μέτρων.
Ειδικότερα από 1ης Μαΐου θα ισχύσουν:
- Απαγόρευση κυκλοφορίας (“curfew”)
Από τις 8 μ.μ έως τις 5 π.μ., σε όλη τη χώρα, για όσα άτομα δεν απασχολούνται σε
παροχή ζωτικών υπηρεσιών (“essential services”). Η Υπουργός Συνεργατικής
Διακυβέρνησης και Παραδοσιακών Υποθέσεων (Cooperative Governance and
Traditional
Affairs-CoGTA)
κα
N.
Dlamini-Zuma,
ανέφερε
ότι
σε
περιοχές/περιφέρειες όπου καταγράφονται ελάχιστα κρούσματα κορωνοϊού, εξετάζεται
το ενδεχόμενο περαιτέρω χαλάρωσης της απαγόρευσης κυκλοφορίας, ενώ αντιθέτως αν
υπάρξει έξαρση των κρουσμάτων τότε τα μέτρα θα γίνουν πιο αυστηρά.
- Επιχειρήσεις
Όσοι εργαζόμενοι επιχειρήσεων απασχολούνται στην παροχή ζωτικών υπηρεσιών
(“essential services”), όπως υπάλληλοι σε καταστήματα τροφίμων και αλυσίδων
supermarket, φαρμακεία, νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, προσωπικό ασφαλείας
(Αστυνομία, εταιρείες ιδιωτικής ασφάλειας-securities) κ.ά., δεν επηρεάζονται από την
απαγόρευση κυκλοφορίας. Αντιθέτως, για τους εργαζόμενους που μετά την χαλάρωση
των μέτρων θα μπορούν να εργασθούν, όπως σε μονάδες εστίασης (για παραδόσεις
φαγητών-delivery), σε καταστήματα λιανικής πώλησης ειδών οικίας και ενδυμάτων, σε
εταιρείες μεταφορών όχι ζωτικών προϊόντων, ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας
(“curfew”), από τις 8 μ.μ έως τις 5 π.μ. της επόμενης μέρας.
- Άτομα
Δεν επιτρέπονται οι μετακινήσεις εκτός περιφέρειας του τόπου κατοικίας καθώς και η
σωματική άσκηση σε γυμναστήρια. Υποχρεωτική χρήση μάσκας προσώπου στις
μετακινήσεις.
Παρατίθενται τα ακόλουθα ενημερωτικά δελτία (στα αγγλικά):
1. Αναλυτική κατάσταση της προβλεπόμενης διαβάθμισης κινδύνου (risk-adjusted
strategy), η οποία αποτελείται από πέντε(5) επίπεδα, όπου το επίπεδο 5 είναι η
πλήρης σχεδόν απαγόρευση και το επίπεδο 1 είναι η επαναφορά στην
κανονικότητα (22 σελ.)
2. Απαγορεύσεις/Άρση απαγορεύσεων ανάλογα με τα επίπεδα κινδύνου σε
κατηγορίες δραστηριοτήτων, όπως μετακινήσεις, εστίαση, σωματική άθληση,
αεροπ. ταξίδια, διαμονή, κλπ (9 σελ.)
3. Γραφική απεικόνιση των δικαιωμάτων και απαγορεύσεων (permissions &
restrictions), που αφορούν στο επίπεδο τέσσερα(4) της διαβάθμισης κινδύνου (1
σελ.)
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