
 الحكومة المحلية لوالية شمال الراين وستفاليا

 

 

 

 360/05/2020 -معلومات صحفية 

خارطة طريق لفتح األسواق التجارية وقطاع الضيافة والفندقة 

 والسياحة والمعارض المتخصصة

بينكفارت: نحن نعّول على دخول السوق الواعي المسؤول، حتى تتمكن المؤسسات 

 في التطوير والتقدم لألماموالعاملون بها من المشاركة 

 تعلن وزارة االقتصاد واإلبداع والرقمنة والطاقة في بيان لها:

قطاعات الضيافة والفندقة في تقدمت الحكومة المحلية بخارطة طريق لفتح أسواق التعامالت 

مايو  11والسياحة التي تضررت بشدة جراء األزمة. وطبقًا للخارطة فمن المقرر اعتباًرا من 

في الفتح التدريجي للمطاعم ومساكن قضاء العطالت والمخيمات والفنادق أمام الجمهور  البدء

مساحات العمل  تعلى أن يتم االلتزام بقواعد الحماية الصارمة. سوف تسقط القيود التي حجم

التجاري جراء أزمة كورونا، ومن المقرر أن تتاح مرة أخرى إمكانية تنظيم المعارض 

من نهاية مايو. كل عمليات الفتح المقررة مشروطة بعدم تدهور حالة المتخصصة اعتباًرا 

 انتشار العدوى. هذا ما صرح به وزير االقتصاد المحلي أ.د. أندرياس بينكفارت.

وذلك ألننا نعايش أكبر أزمة  "عملية إعادة إحياء االقتصاد هو أمر شديد اإللحاح. بينكفارت:

لثانية. كثير من التجار تعرضوا لخسائر فادحة. ولذلك عرفناها منذ نهاية  الحرب العالمية ا

بغض النظر  -فأنا سعيد للغاية بالسماح لكل المحالت التجارية باستئناف نشاطها التجاري 

مايو. هذه الخطوة من شأنها أن تضخ دماء جديدة إلحياء  11اعتباًرا من  -عن مساحتها 

 ات المؤسسات مرة أخرى.عملية الشراء، األمر الذي ينعكس على تحسن إيراد

 

وفي هذا اإلطار فإننا نستغل المساحة التي خلقناها ألنفسنا حتى نتمكن بشكل واع ومسؤول من 

 فتح أسواق التعامالت في القطاعين األكثر تضرًرأ من األزمة، وهما الضيافة والسياحة.

ادق حجوم المبيعات وبالتدريج ال بد أن تحقق الجهات القائمة على تشغيل منشآت الضيافة والفن

وبذلك فقط سيتمكنون من خلق أفق مبشر للعاملين لديهم  -التي تمكنت من تحقيقها قبل األزمة 

 عامل. 150000البالغ عددهم 

 

وفي النهاية سيسمح مرة أخرى بتنظيم إقامة المعارض والمؤتمرات المتخصصة، شريطة أال 

وبذلك ستحتل  -بالقواعد واللوائح الصارمة تتدهور حالة انتشار العدوى، في إطار االلتزام 

 مكانة الريادة في ألمانيا. -أرض المعارض  -والية شمال الراين وستفاليا 
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ومع أي من هذه الخطوات يسري ما يلي: سوف نلتزم بتحقيق التوازن بين تحقيق الحماية 

حققناه بالفعل الصحية وتيسير قيود اإلجراءات االقتصادية والمجتمعية حتى ال يتعرض ما 

 للخطر."

 :مايو 11تسري القواعد الخاصة التالية عند إعادة فتح منشآت الضيافة في 

يمكن أن يجلس على الطاولة الواحدة أشخاص من بيتين مختلفين. ومن غير المقرر تحديد 

 متر. 1.5أعداد األشخاص. يجب أن تكون المسافة بين كل طاولة وأخرى 

 

بأسماء الضيوف من شأنها إتاحة إمكانية متابعة الحجز. حتى  تعليمات المكان والحجوزات

يمكن التعامل مع تدفق الزوار فإن والية شمال الراين وستفاليا سوف تُسِقط قيًدا استدعت 

فرضه أزمة كورونا، أال وهو تقليص مواعيد العمل وفترة بقاء الضيوف في المطاعم. ال 

 يسمح بتطبيق حلول البوفيه.

 مايو: 11خرى في إجراءات فتح أ

 مساكن وبيوت قضاء العطالت/ المخيمات وحدائق أوقات الفراغ/ سفن الرحالت الخلوية

 مايو: 18إجراء الفتح في 

 مبيت السواح المحليين في الفنادق، بما في ذلك االستفادة من عرض الضيافة

 مايو: 30إجراء الفتح المقرر في 

 المعارض المتخصصة التي تطبق خطة للنظافة الصحية وتحديد عدد المشاركين 

 بما يتواءم مع مساحة المعرض 

 جوالت سياحية بعدد محدد من المشاركين

 الحمامات الحرارية وحمامات السباحة.

يمكنك معرفة كل التفاصيل ذات الصلة من خالل زيارة الموقع اإللكتروني لوزارة االقتصاد 

 .(www.wirtschaft.nrw) ع والرقمنة والطاقة بوالية شمال الراين وستفالياواإلبدا

 .هذا الرابط يمكن استدعاء معايير النظافة الصحية والحماية من العدوى السارية أسفل
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 Matthias.Kietzmann@mwide.nrw.de التواصل الصحفي:

إن كانت لديك أي استفسارات الحقة بخصوص البيان الصحفي فيرجى التوجه إلى المركز الصحفي لوزارة االقتصاد واإلبداع  
 )ماتياس كيتسمان(. 204-61772 0211والرقمنة والطاقة، تليفون: 
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 www.land.nrw هذا النص الصحفي متاح أيًضا على اإلنترنت على الموقع اإللكتروني لحكومة الوالية المحلية 

 

 ملحوظة خاصة بحماية البيانات في وسائل اإلعالم االجتماعية


