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نشست ر

گشای کسب و کار ،رستورانها ،هتلها،
برنامه کاری برای باز ی
ی
توریست و نمایشگاههای تجاری
مراکز
پینکوارت :ما متعهد هستیم مسئوالنه و محتاطانه در بازار ورود کنیم تا رشکتها و کارکنان
آنها بتوانند در این روند مثبت حضور پیدا کنند
وزارت امور اقتصادی ،نوآوری ،دیجیتالسازی و انرژی ( )MWIDEگزارش کرده است:
ی
توریست که در نتیجه این بحران
گشای رستورانها ،هتلها بخشهای
دولت محیل یک طرح برای باز ی
ی
سخت آسیب دیدند ،ارائه کرده است .بر اساس این طرح ،رستورانها ،خانههای تفرییح،
به
کمپهای تفرییح و هتلها یمتوانند به آرایم و با احتیاط از تاری خ  11مه با رعایت دقیق مقررات
ی
ن
اجعی باز کنند .محدودیتهای مرتبط با کرونا که در مکانهای
بهداشت ،دربهای خود را به روی مر
ی
خردهفروش اجرا یمشود دیگر ادامه پیدا نیمکند و نمایشگاههای تجاری اجازه دارند دوباره از پایان
ماه مه کار خود را از رس بگیند .تمام محدودیتها به این یرسط برداشته یمشوند که وضعیت بیماری
وخیمتر نشود .این مسئله توسط وزیر امور اقتصادی ،پروفسور ی
دکی آنریاس پینکوارت اعالم شد.
بازیای اقتصادی امری بسیار نضوری است .به هر حال ما با بدترین بحران اقتصادی از
پینکوارت « :ی
ن
ن
ن
جهای دوم تا به امروز روبرو هستیم .بسیاری از بازرگانان متحمل ضرهای سنگیت شدند.
پایان جنگ
ی
ن
بنابراین ،خوشحال که اعالم کنم تمام فروشگاهها ،بدون در نظر گرفی مقیاس کاری ،اجازه دارند از
ن
انگیههای جدیدی برای خرید ایجاد
روز  11مه دوباره کار خود را از رس بگیند .این کار باعث یمشود
شود و یک بار دیگر وضعیت سودآوری یرسکتها بهبود پیدا کند.
ی
بیشیین آسیب را
های که
به عالوه ،ما از حاشیههای مانوری که به دست آوردیم برای باز کردن بخش ی
دیدند ،ن
یعت رستورانداری و توریسم ،استفاده یمکنیم .رستورانها و هتلها ،ذره ذره ،باید بتوانند
دوباره به گردش مایل که پیش از این بحران داشتند دست پیدا کنند – آنها فقط از این طریق
یمتوانند دوباره چشمانداز امیدوارکنندهای به  150,000نفر کارکنان خود ،ارائه کنند.
ی
بهداشت ویژه،
اگر وضعیت شیوع بیماری وخیمتر نشود ،این امکان وجود دارد که با رعایت یرسایط
گردهمایها را دوباره از رس گرفت  -تا نوردراین-وستفالن به یک ایالت پیشگام
نمایشگاههای تجاری و
ی
در آلمان بدل شود.
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موارد زیر باید در هر یک از این مراحل در نظر گرفته شوند :ما باید ن
بی حفاظت از سالمت و
آزادسازی اقتصادی و اجتمایع به گونهای تعادل برقرار کنیم تا آنچه تا به امروز به دست آوردیم به
خطر نیافتد».
ن
زمای که رستورانها از  11مه دوباره کار خود را از رس بگیند ،این موارد ویژه باید اجر یای شوند:
افرادی که جز یک خانوار هستند یمتوانند از یک ن
ی
محدودیت درباره تعداد افراد
می استفاده کنند .هیچ
میها باید  1.5ی
اعمال نیمشود .ن
می با هم فاصله داشته باشند.
می و ثبتنام یمتوانند به ردگیی کمک کند .برای ی
دستورالعمل استفاده از ن
ن
اجعی،
کنیل جریان مر
ایالت نوردراین-وستفالن تصمیم گرفته است در ساعات بازگشای و مدت ن
زمای که مردم وقت خود را
ی
در رستوران یمگذرانند ،محدودیتهای مربوط به کرونا را اعمال نکند .چیدمانهای بوفهای همچنان
ممنوع هستند.
ی
بیشب در  11مه:
کاهش محدودیتها
آپارتمانها و خانههای تفرییح/کمپهای اردو
شهربازیها/قایقهای تفرییح
کاهش محدودیتها در  18مه:
اقامت شبانه توریستها در هتل ،همراه با استفاده از خدمات رستوران
کاهش محدودیتها برنامهریزی شده برای  30مه:
ی
بهداشت و حضور تعداد محدود یرسکتکننده ،بسته به
نمایشگاههای تجاری با رعایت پروتکلهای
فضای برگزاری رویداد.
ی
توریست با راهنما با حضور تعداد محدود یرسکتکننده.
تورهای
اسپاها و استخرها.
ً
برای مشاهده تمام جزئیات ،لطفا به وبسایت وزارت امور اقتصادی ،نوآوری ،دیجتیال سازی و
انرژی ( )MWIDEایالت نوردراین-وستفالن به آدرس () www.wirtschaft.nrwمراجعه کنید.
ی
جلوگبی از شیوع بیماری
بهداشت برای
یمتوانید از طریق این لینک به استانداردها و پروتکلهای
ر
که باید اجرا شوند ،ی
دسبیس پیدا کنید.
تماس با روابط عمویمMatthias.Kietzmann@mwide.nrw.de :

ً
در صورت وجود هرگونه سؤال ،لطفا بالفاصله با اداره روابط عمویم وزارت امور اقتصادی،
نوآوری ،دیجیتالسازی و انرژی ( )MWIDEبه شماره ( 0211 61772-204ماتیاس ی ز
کیبمان) تماس
بگبید.
ر
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مت این نشست خبی بر روی ی
ی ز
اینبنت از طریق وبسایت دولت محیل به آدرس
ر
ی
 www.land.nrwهم در دسبس قرار دارد.
اعالمیه حفاظت از دادهها درباره رسانههای اجتمایع

