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ی   360/ 05/ 2020 -نشست خبر

ها، ها، هتلبرنامه کاری برای بازگشایی کسب و کار، رستوران
 های تجاریمراکز توریستی و نمایشگاه

کتوارت: ما متعهد هستیم مسئوالنه و محتاطانه در بازار ورود کنیم پینک ها و کارکنان تا شر
 ها بتوانند در این روند مثبت حضور پیدا کنندآن

 ( گزارش کرده است: MWIDEسازی و انرژی )وزارت امور اقتصادی، نوآوری، دیجیتال

های توریستی که در نتیجه این بحران ها بخشها، هتلدولت محیل یک طرح برای بازگشایی رستوران
های تفرییح،  ها، خانهکرده است. بر اساس این طرح، رستورانبه سختی آسیب دیدند، ارائه  

مه با رعایت دقیق مقررات  11توانند به آرایم و با احتیاط از تاری    خ ها یمهای تفرییح و هتلکمپ
، درب ن باز کنند. محدودیتبهداشتی های های مرتبط با کرونا که در مکانهای خود را به روی مراجعی 

های تجاری اجازه دارند دوباره از پایان کند و نمایشگاهشود دیگر ادامه پیدا نیمفروشی اجرا یمخرده
ند. تمام محدودیت ط برداشته یمماه مه کار خود را از رس بگی  شوند که وضعیت بیماری ها به این رسی

 .وارت اعالم شدتر نشود. این مسئله توسط وزیر امور اقتصادی، پروفسور دکیی آنریاس پینکوخیم

وری است. به هر حال ما با بدترین بحران اقتصادی از »وارت: پینک بازیایی اقتصادی امری بسیار ضن
رهای سنگیتن شدند.  پایان جنگ جهاین دوم تا به امروز روبرو هستیم. بسیاری از بازرگانان متحمل ضن

ن مقیاس کار بنابراین، خوشحال که اعالم کنم تمام فروشگاه ی، اجازه دارند از ها، بدون در نظر گرفیی
ند. این کار باعث یم 11روز  همه دوباره کار خود را از رس بگی  ن های جدیدی برای خرید ایجاد شود انگی 

کت  .ها بهبود پیدا کندشود و یک بار دیگر وضعیت سودآوری رسی

ین های مانوری که به دست آوردیم برای باز کردن بخشبه عالوه، ما از حاشیه آسیب را هایی که بیشیی
ها، ذره ذره، باید بتوانند ها و هتلکنیم. رستورانداری و توریسم، استفاده یمدیدند، یعتن رستوران

ها فقط از این طریق آن –دوباره به گردش مایل که پیش از این بحران داشتند دست پیدا کنند 
 .د، ارائه کنندنفر کارکنان خو  150,000ای به انداز امیدوارکنندهتوانند دوباره چشمیم

ایط بهداشتی ویژه، اگر وضعیت شیوع بیماری وخیم تر نشود، این امکان وجود دارد که با رعایت رسی
وستفالن به یک ایالت پیشگام -تا نوردراین -ها را دوباره از رس گرفت های تجاری و گردهمایی نمایشگاه

  .در آلمان بدل شود
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ن حفاظت از سالمت و  موارد زیر باید در هر یک از این مراحل در  نظر گرفته شوند: ما باید بی 

ای تعادل برقرار کنیم تا آنچه تا به امروز به دست آوردیم به آزادسازی اقتصادی و اجتمایع به گونه

 .«خطر نیافتد

 

ند، این موارد ویژه باید اجرایی شوند:  مه 11ها از زماین که رستوران  دوباره کار خود را از رس بگی 

ن استفاده کنند. هیچ محدودیتی درباره تعداد افراد جز یک خانوار هستند یم افرادی که توانند از یک می 

ها باید اعمال نیم ن  میی با هم فاصله داشته باشند.  1.5شود. می 

ن و ثبت ، نام یمدستورالعمل استفاده از می  ن ل جریان مراجعی  ی کمک کند. برای کنیی توانند به ردگی 

لن تصمیم گرفته است در ساعات بازگشایی و مدت زماین که مردم وقت خود را وستفا-ایالت نوردراین

ای همچنان های بوفههای مربوط به کرونا را اعمال نکند. چیدمانگذرانند، محدودیتدر رستوران یم

 ممنوع هستند. 

 مه:  11ها بیشبی در کاهش محدودیت

 های اردوهای تفرییح/کمپها و خانهآپارتمان

 های تفرییحا/قایقهشهربازی

 مه:  18ها در کاهش محدودیت

 ها در هتل، همراه با استفاده از خدمات رستوراناقامت شبانه توریست

 مه:  30ریزی شده برای ها برنامهکاهش محدودیت

کتهای تجاری با رعایت پروتکلنمایشگاه کننده، بسته به های بهداشتی و حضور تعداد محدود رسی
 د. فضای برگزاری رویدا

کت  کننده. تورهای توریستی با راهنما با حضور تعداد محدود رسی

 اسپاها و استخرها. 

 

 به وب
ً
آوری، دیجتیال سازی و سایت وزارت امور اقتصادی، نو برای مشاهده تمام جزئیات، لطفا

مراجعه کنید.  www.wirtschaft.nrw() وستفالن به آدرس -( ایالت نوردراینMWIDEانرژی )

ی از شیوع بیماری  به استانداردها و پروتکل این لینکتوانید از طریق یم های بهداشتی برای جلوگبر

یس پیدا کنید.   که باید اجرا شوند، دسبی
 

 Matthias.Kietzmann@mwide.nrw.de تماس با روابط عمویم: 

 بالفاصله با اداره روابط عمویم وزارت امور اقتصادی، د 
ً

ر صورت وجود هرگونه سؤال، لطفا
مان( تماس  0211 61772-204( به شماره MWIDEسازی و انرژی )آوری، دیجیتالنو  ز )ماتیاس کیبی

ید.   بگبر
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نت از طریق وب ی بر روی اینبی ز این نشست خبر  سایت دولت محیل به آدرس متی
www.land.nrw  .س قرار دارد  هم در دسبی

 های اجتمایعها درباره رسانهاعالمیه حفاظت از داده
 


