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السماح بإعادة فتح حدائق الحيوان والحدائق العامة والمتنزهات األسبوع 

 المقبل في الوالية في إطار القواعد المنظمة
 

المغامرة بالحريات التي اكتسبوها إيسر: أناشد كل الزوار بعدم -تصريح الوزيرة هاينن

 مرة أخرى جراء إهمال قواعد النظافة الصحية والحفاظ على مسافة األمان

 

 صرحت وزيرة الشؤون البيئية والزراعية وحماية الطبيعة والمستهلك في بيان لها:

 

بداية من األسبوع المقبل سيتم إعادة فتح أبواب حدائق الحيوان والحدائق النباتية 

ا في والية شمال الراين وستفاليا. ويشترط والمتنزهات والحدائق العامة أمام زواره

لتحقيق ذلك أن تضمن هذه المنشآت ضرورة االلتزام بقواعد النظافة الصحية الصارمة 

من خالل خطط التأمين المتناسبة مع طبيعة كل منشأة واتخاذ إجراءات الحماية ذات 

الستقبال لينتفورت -الصلة. وبذلك يمكن أيًضا فتح أبواب معارض البستنة في كامب

وقد حددت الحكومة المحلية هذه القواعد زوارها مع االلتزام بقواعد التأمين السارية. 

 30استنادًا إلى القرارات األخيرة الصادرة عن مؤتمر رؤوساء الوزراء المحليين في 

. طالما أن حدائق الحيوان والحدائق العامة قد اتخذت إجراءات التأمين 2020أبريل 

كل من المنشآت المعنية بقرار إعادة الفتح يرجع إليها القرار بشأن الضرورية، فإن 

تحديد توقيت وكيفية تحقيق ذلك. واألوامر المحددة يمكن معرفتها من خالل االطالع 

على المرسوم الجديد للحماية من فيروس كورونا الصادر عن حكومة والية شمال 

 مايو. 4يذ في الراين وستفاليا المحلية والذي تم وضعه قيد التنف

 

، وزيرة الشؤون البيئية والزراعية وحماية الطبيعة والمستهلكإيسر، -وتعقب هاينين

أنا سعيدة بأنه في مثل هذه األوقات العصيبة سيتم مرة أخرى إعادة على القرار قائلة: "

فتح أبواب المساحات الخضراء التي تمثل واحات استجمام وهدوء هامة في األماكن 

وأنا أناشد كل الزوار بالحرص والتعقل أثناء االستمتاع بهذه العروض المدنية. 

ومواصلة االلتزام التام بقواعد النظافة الصحية. يرجى مساندة المسؤولين القائمين على 

تشغيل هذه المنشآت وعدم المغامرة بلمسة الحرية التي أتيحت مرة أخرى جراء التهاون 

 "وااللتزام بمسافة األمان. في االلتزام بقواعد النظافة الصحية

 

وكانت الحكومة المحلية لشؤون حدائق الحيوان والحدائق العامة قد وافقت في األسبوع 

لينتفورت -مليون يورو. وفي كامب 11.8الماضي على صرف دعم مالي قيمته حوالي 

استطاع المواطنون الحصول على االنطباع األول لمعرض البستنة من خالل تنظيم 

 معينة في أيام محددة من شهر أبريل.جولة 

 

إيسر على حقيقة أن "حدائق الحيوان والحدائق العامة والمتنزهات تفي -وقد أكدت هاينين

ة الطبيعة كما أنها تمكنت من تقريب عالم الحيوانات بالمهام الهامة في قطاع حماي

ا هو تحريك والطبيعة من البشر القاطنين في التجمعات الحضرية. فهذه المنشآت دوره

البشر واألقاليم وتقريب عالم البشر إلى عالم الطبيعة. كذلك فإن معارض الحدائق تقدم 

إسهاًما هاًما في التنوع الحيوي وتوسيع نطاق البنية التحتية الخضراء. كما أنها تعمل 
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على تحسين جودة الحياة والبيئة في المدن والمقاطعات بواليتنا، فهذه األماكن يمكنها 

 كل من صغار وكبار السن". أنت بنفسك يمكنك تنظيم زيارة لهذه المنشآت.جذب 

 2من  2صفحة 

 

البيئية إن كانت لديك أي استفسارات الحقة بخصوص البيان الصحفي فيرجى التوجه إلى المركز الصحفي لوزارة الشؤون 

 .)كريستيان فرونزاك( 294-4566 0211، تليفون: والزراعية وحماية الطبيعة والمستهلك

 

 www.land.nrwهذا النص الصحفي متاح أيًضا في اإلنترنت من خالل زيارة موقع الحكومة المحلية على الرابط 

 

 ملحوظة خاصة بحماية البيانات في وسائل اإلعالم االجتماعية

http://www.land.nrw/

