
 
 
 
 

  Groupe parlementaire 
 

Här Fernand Etgen 

President vun der 

Deputéiertechamber 

19, um Krautmaart 

L-1728 Lëtzebuerg 

Lëtzebuerg, de 6. Abrëll 2020 

Här President, 

Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un 

d’Madamm Gesondheetsminister iwwert de Gebrauch vu Schutzmasken an der Ëffentlechkeet 

weiderzeleeden. 

D’Aféierung vun enger Maskeflicht an Éisterräich a Geschäfter mat enger Verkaafsfläch 

vun iwwer 400 qm vum 6. Abrëll 2020 un geheit eng Rei vu Froen op, déi och fir 

Lëtzebuerg relevant sinn. Et muss een als éischt  feststellen, datt et an Éisterräch dem 

private Secteur gelongen ass, a relativ kuerzer Zäit, imposant Quantitéite vu 

Schutzmasken ze organiséieren, ze kafen oder ze produzéieren, wat zu Lëtzebuerg an 

engem vergläichbare Mooss nach net  erreecht ginn ass.  Doriwwer eraus stellt sech 

natierlech d’Fro vun der Zweckméissegkeet vun där Moossnam an ob déi och hei zu 

Lëtzebuerg soll ageféiert ginn. Dowéinst wollte mir der Regierung dës Froe stellen: 

1. Wat ka Lëtzebuerg, am Kontext vum Approvisionnement mat Schutzmaske fir 

d’Bevëlkerung, aus den éisträicheschen Erfahrunge léieren? Wéi ka sech 

d’Zesummenaarbecht tëschent dem ëffentlechen an dem private Secteur an deem 

Beräich artikuléieren oder eventuell verbesseren? 

2. Huet d’Regierung Kenntnes iwwer  eventuell Stocken oder Kafaktioune vu Masken 

vu gréisseren Akteuren (wéi z.B. grousse Geschäfter) am private Secteur zu 

Lëtzebuerg? Sinn esou Aktiounen, sollt et si da ginn, a Konkurrenz zu de staatlechen 

Efforte gemaach ginn? Wa jo, wéi beurteelt d’Regierung esou eng 

Konkurrenzsituatioun an enger Krisesituatioun? 

3. An der Vergaangenheet gouf et schonn en nationale Plang fir Pandemien. Wéi dacks 

gouf deen iwwerpréift an aktualiséiert? Op wéi eng Weeër gouf e bekannt gemaach? 

Kann d’Madamm Minister dozou Präzisioune ginn, virun allem och am Hibléck op déi 

Obligatiounen, déi aus dësem Plang entstane sinn, speziell am Bezuch op 

Schutzmasken? Wéi gouf dee Plang befollegt?  

4. Wéi ass déi aktuell Situatioun am Hibléck op déi mëttel- a laangfristeg Versuergung 

mat professionelle Masken an anerem Schutzmaterial fir d’Membere vum 

medezineschen a para-medezinesche Secteur zu Lëtzebuerg? Wann d’Versuergung 

iwwert auslännesch Betriber net zouverlässeg ka garantéiert ginn, ass un eng 

Eegeproduktioun geduecht?  
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5. D’Droe vu Schutzmaske fir net-medezinescht Personal gëtt vun der 

Weltgesondheetsorganisatioun WHO nëmme recommandéiert, wann ee selwer 

néitst oder houscht oder sech em eng Persoun muss këmmeren, déi sécher oder 

warscheinlech mam Corona-Virus infizéiert ass. «Il ne faut porter un masque que si 

on présente des symptômes de la COVID-19 (en particulier, la toux) ou si on 

s’occupe de quelqu’un susceptible d’être atteint de la maladie. Les masques jetables 

sont à usage unique. Si vous portez un masque alors que vous n’êtes pas malade 

ou que vous ne vous occupez pas de quelqu’un qui est malade, c’est du gaspillage. 

Comme il y a une pénurie mondiale de masques, l’OMS conseille de les utiliser avec 

parcimonie.”  (Zitat aus der Spaweckssäit vun der Weltgesondheetsorganisatioun) 

Schléisst Lëtzebuerg sech dëser Iwwerzeegung vun der WHO un? 

6. Den Europäeschen Zentrum fir d’Preventioun an d’Kontroll vu Krankheeten (ECDC) 

schreift a senge Recommandatiounen op senger Spaweckssäit (ECDC TECHNICAL 

REPORT Guidelines for the use of non-pharmaceutical measures to delay and 

mitigate the impact of 2019-nCoV): : « There is no evidence on the usefulness of 

facemasks worn by persons who are not ill as a community mitigation measure. In 

the EU, it is not customary for healthy people to wear masks in the wider community. 

If masks are used, best practices should be followed for donning, doffing, and 

disposing of them. The hand hygiene measures detailed above should always be 

followed after removing a mask.» Ass dëst och d’Iwwerzeegung vun der 

Lëtzebuerger Regierung? Wéi kënnt den ECDC zu dëser Analys? Ginn déi national 

Regierungen oder Gesondheetsautoritéiten bei der Ausschaffung vun deenen 

Direktiven consultéiert? 

7. Einfach Masken, ouni besonnesch Filter, ouni korrekt Benotzung oder 

fachgeméissen Entretien, musse ganz séier selwer als onhygienesch consideréiert 

ginn. Och gëtt dacks ugeholl, datt d’Droe vun esou Masken, déi selwer keng oder 

keng ganz grouss zousätzlech Sécherheet bidden, kéinten dozou féieren, datt d’Leit 

de Mindestofstand zu anere Persoune manner géinge respektéieren. Hällt 

d’Lëtzebuerger Regierung et eventuell fir opportun, trotz esou Bedenken, d’Droe vun 

einfachen, net medezinesche Masken ze recommandéieren a, wa jo, wéini, wiem an 

a ënnert wéi engen Ëmstänn?   

8. Eng Rei vu prominenten an zum Deel och medezinesch héichqualifizéierte Stëmmen 

hei am Land hu sech fir d’Droe vu Schutzmasken ausgeschwat. Wëll d’Regierung 

esou Meenunge Rechnunge droen a, wa jo, a wéi enger Form? 

9. Wa Schutzmasken en Deel vun der «Exit-Strategie» sollte ginn, trotz hirem 

wahrscheinlech ganz limitéierte Notzen, kann d’Regierung da garantéieren, datt déi 

ganz Populatioun ka mat Maske versuergt ginn?   

Mat déiwem Respekt, 

 

 

Jeff Engelen    Fernand Kartheiser 

Deputéierten    Deputéierten 
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