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اعالمیه مطبوعاتی

باغ وحشها ،پارکها ،و باغ-نمایشگاههای دولتی میتوانند با اعمال
محدودیتهایی از هفته آینده باز شوند.
وزیر هینن-اسر :من از کلیه بازدیدکنندگان درخواست میکنم که این آزادیهای دوباره به دست آمده
را به واسطه رعایت نکردن بهداشت و فاصله ،از دست ندهند.
وزارت محیط زیست ،کشاورزی ،حفظ منابع طبیعی و حمایت از مصرفکننده ،بیانیه زیر را صادر
کرده است:
از هفته آینده ،باغ وحشها و پارکهای حیوانات ،باغهای گیاهشناسی و پارکهای باغبانی و
طبیعینما می توانند در راین-وستفالیای شمالی ،بازگشایی شوند .این بازگشایی نیازمند امکانات الزم
برای اطمینان از پیروی از قوانین دقیق بهداشتی از طریق برنامهها و اقدامات ایمنی است .این مساله
بدین معنا است که باغ-نمایشگاه دولتی در کمپ-لینتفورت نیز میتواند با محدودیتهایی دوباره به
روی بازدیدکنندگان باز شود .دولت ایالتی ،این موضوع را بر اساس فرمانهای کنونی کنفرانس
وزیران-رئیس جمهور ،مورخ  30آوریل  ،2020مجاز کرده است .در صورتی که باغ وحشها و
باغها ،اقدامات ایمنی و سالمت الزم را انجام داده باشند ،خودشان به طور جداگانه درباره زمان و
چگونگی بازگشایی ،تصمیم گیری کرده و اعالم خواهند کرد .الزامات خاص در فرمان حفاظت در
برابر ویروس کرونا ( ،)CoronaSchVOکه از تاریخ  4مه اجرایی میشود ،تدوین شده است.
هاینن-اسر ،وزیر محیط زیست و کشاورزی ،اظهار داشت« :خوشحالم که در این اوقات دشوار ،این
مناطق طبیعی و مهم برای استراحت و آرامش ،به ویژه در مناطق شهری ،دوباره بازگشایی
میشوند .من از همه بازدیدکنندگان درخواست میکنم تا با آرامش از این خدمات لذت ببرند و به طور
پیوسته مقررات بهداشتی را رعایت کنند .لطفا از عوامل پشتیبانی کنید و این آزادیهای دوباره به
دست آمده را به واسطه رعایت نکردن بهداشت و فاصله ،از دست ندهید».
هفته گذشته ،دولت ایالتی موافقت کرد تا حدود  11.8میلیون یورو کمک مالی به باغ وحشها و
پارکهای حیوانات بدهد .در کمپ-لینتفورت ،برداشت اولیه از باغ-نمایشگاه دولتی در روزهای
منتخب در ماه آوریل ،از طریق یک تور همراه با راهنما ،به بازدیدکنندگان ارائه شد.
هاینین-اسر تاکید میکند« :باغ وحشها ،باغها ،و پارکها نقش مهمی در حفظ منابع طبیعی دارند و
مردم را با حیوانات و طبیعت آشنا می کنند .آنها بر مردم و مناطق تاثیر دارند .باغ-نمایشگاهها
همچنین نقش مهمی در تنوع زیستی و گسترش یک زیرساخت سبز دارند .آنها کیفیت زندگی و محیط
زیست را در شهرها و شهرداریهای ایالت ما بهبود بخشیده و مکان مالقات برای همه سنین
هستند» .او همچنین قصد دارد تا به زودی شخصا از این مکان ها بازدید کند.
لطفا به طور مستقیم سواالت خودتان را از دفتر مطبوعاتی وزارت محیط زیست ،کشاورزی ،حفظ منابع طبیعی و
حمایت از مصرف کننده به شماره ( 0211 4566-264کریستین فرونچاک) مطرح کنید.
این متن مطبوعاتی به صورت آنالین بر روی وب سایت دولت ایالتی به آدرس  www.land.nrwهم در دسترس قرار
دارد.
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