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федерална провинция  
Северен Рейн-Вестфалия 

 

Прессъобщение – 360/05/2020 

График за отваряне на търговията, 
заведенията за хранене, хотелите, 
туризма и професионалните панаири 

Пинкварт: Разчитаме на един отговорен и внимателен 
достъп до пазара, така че компаниите и техните 
служители да могат да участват в тенденцията на 
възход 

Министерството на икономиката, иновациите, 
дигитализацията и енергетиката съобщава: 

Правителството на федералната провинция представи план за 

отваряне на силно засегнатите от кризата сектори на 

заведенията за хранене, хотелиерство и туризъм. Съответно 

от 11 май ресторантите, ваканционните апартаменти, 

къмпингите и хотелите постепенно ще се отварят за клиенти 

при стриктни разпоредби за защита. Ограниченията на 

пространството при търговията свързани с коронавируса 

отпадат, професионалните панаири ще могат да се провеждат 

отново от края на месец май. Всички дейности по отварянето 

са при условие, че ситуацията с инфекцията не се влоши. Това 

сподели министърът на икономиката проф. д-р Андреас 

Пинкварт. 

Пинкварт: „Спешно е необходимо съживяване на 

икономиката. Защото сме в най-голямата криза от края на 

Втората световна война. Много търговци претърпяха огромни 

загуби. Затова съм много доволен, че всички магазини могат 

да отворят отново от 11 май, независимо от размера им. 

Това дава нов подтик за покупки и равнището на доходите на 

фирмите може да се подобри отново. 
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Освен това използваме полето за действие, което сме 

разработили, за да отворим отговорно и внимателно най-

силно засегнатите браншове, заведения за хранене и туризъм. 

Стъпка по стъпка заведенията за хранене и хотелиерите 

трябва да постигнат оборотите, които са могли да постигнат 

преди кризата - само по този начин те могат да дадат 

перспектива на своите 150 000 служители. 

В края на краищата, ако ситуацията с инфекцията не се 

влоши, скоро може да се провеждат професионални панаири 

и професионални конгреси при строги условия - панаирът на 

Северен Рейн-Вестфалия е пионер в Германия.  

 

За всяка от тези стъпки е в сила: Ние поддържаме баланса 

между защитата на здравето и икономическото и социалното 

отваряне, за да не застрашим постигнатото.“ 

При новото отваряне на заведенията за хранене на 11 май са 

в сила следните правила: 

На една маса могат да седят лицата от две домакинства. Не е 

предвидено ограничение за броя на хората. Масите трябва да 

са на разстояние 1,5 метра. 

Запазването на места и поименната резервация позволяват 

проследяване. За да се уравновеси потока от посетители, 

Северен Рейн-Вестфалия не ограничава поради коронавируса 

работното време и продължителността на престоя на гостите в 

ресторантите. Вариантите с хранене на бюфет не са 

разрешени. 

Допълнително отваряне на 11 май: 

Ваканционни апартаменти и къщи/къмпинги паркове за 

забавления/екскурзионни кораби 

Откриване на 18 май: 

Туристически нощувки от граждани на страната в хотели, 
включително използване на гастрономическите оферти 

 

Планирано откриване на 30 май: 
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Професионални панаири с концепция за хигиена и ограничен 
брой участници, съответстващи на изложбената площ 

Туристически обиколки с ограничен брой участници 

Термални бани и басейни. 

 

Всички подробности са посочени на интернет страницата 
на Министерството на икономиката, иновациите, 
дигитализацията и енергетиката на федералната 
провинция Северен Рейн-Вестфалия (www.wirtschaft.nrw). 
Приложимите стандарти за хигиена и защита от инфекции 
са посочени на тази връзка. 

Контакт за пресата: Matthias.Kietzmann@mwide.nrw.de 
 
Ако имате допълнителни въпроси, се свържете с пресслужбата на 

Министерството на икономиката, иновациите, дигитализацията и 

енергетиката 0211 61772-204 (Матиас Кийцман). 

Това прессъобщение е достъпно и на интернет адреса на 
правителството на федералната провинция   

Адреса на правителството на федералната провинция 
www.land.nrw 

Указания за защита на данните по отношение на социалните медии 
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