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Pinkwart: Βασιζόμαστε στην υπεύθυνη, προσεκτική πρόσβαση στην
αγορά, έτσι ώστε οι εταιρείες και οι εργαζόμενοί τους να μπορούν να
συμμετέχουν στην ανοδική τάση
Το Υπουργείο Οικονομίας, Καινοτομίας, Ψηφιοποίησης και Ενέργειας
ανακοινώνει τα εξής:
Η κυβέρνηση του κρατιδίου έχει υποβάλει ένα πλάνο για το άνοιγμα των κλάδων της
εστίασης, των ξενοδοχείων και του τουρισμού που έχουν πληγεί έντονα από την
κρίση. Σύμφωνα με αυτό το πλάνο, από τις 11 Μαΐου θα ανοίξουν σταδιακά για το
κοινό εστιατόρια, παραθεριστικές κατοικίες, χώροι κατασκήνωσης και ξενοδοχεία υπό
αυστηρούς όρους προστασίας. Οι χωρικοί περιορισμοί στο εμπόριο λόγω του
κορονοϊού θα καταργηθούν, ενώ η διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων θα είναι και
πάλι δυνατή από τα τέλη Μαΐου. Προϋπόθεση για κάθε άνοιγμα είναι ότι η κατάσταση
της λοίμωξης δεν θα επιδεινωθεί. Αυτά ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας Καθ. Δρ.
Andreas Pinkwart.

Pinkwart: «Η οικονομική ανάκαμψη είναι άκρως απαραίτητη. Διότι
αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη κρίση από το τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου.
Πολλοί έμποροι έχουν υποστεί μεγάλες ζημίες. Για αυτόν τον λόγο με χαροποιεί
ιδιαίτερα το γεγονός ότι όλα τα καταστήματα, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, θα
επιτρέπεται να ανοίξουν ξανά από τις 11 Μαΐου. Αυτό θα δώσει νέα ώθηση στις
αγορές και η χρηματοοικονομική απόδοση των επιχειρήσεων θα μπορέσει να
βελτιωθεί ξανά.
Επιπλέον, θα αξιοποιήσουμε τα περιθώρια που έχουμε επεξεργαστεί, για να
μπορέσουμε να ανοίξουμε με υπευθυνότητα και προσοχή τους κλάδους της
εστίασης και του τουρισμού που έχουν πληγεί εντονότερα. Βήμα προς βήμα, οι
επιχειρήσεις εστίασης και οι ξενοδόχοι θα πρέπει να φτάσουν στο επίπεδο του
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κύκλου εργασιών που επιτύγχαναν πριν την κρίση – μόνο κατά αυτόν τον τρόπο
μπορούν να προσφέρουν
μελλοντικές προοπτικές στους 150.000 εργαζόμενους που απασχολούν.
Τέλος, οι εμπορικές εκθέσεις και τα ειδικά συνέδρια θα επιτρέπεται προσεχώς να
διοργανώνονται ξανά υπό αυστηρούς όρους, εφόσον η κατάσταση της λοίμωξης δεν
θα επιδεινωθεί – στον τομέα αυτόν, το κρατίδιο των εκθέσεων, η Βόρεια ΡηνανίαΒεστφαλία, έχει πρωτοπόρο ρόλο στη Γερμανία.
Για κάθε ένα από αυτά τα βήματα ισχύει το εξής: Διατηρούμε μία ισορροπία μεταξύ
της προστασίας της υγείας και της οικονομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης, για
να μην θέσουμε σε κίνδυνο όσα έχουμε επιτύχει.»
Για την επανεκκίνηση του κλάδου της εστίασης στις 11 Μαΐου ισχύουν οι εξής
ιδιαιτερότητες:
Σε ένα τραπέζι θα μπορούν να κάθονται άτομα από δύο νοικοκυριά. Δεν
προβλέπεται περιορισμός του αριθμού ατόμων. Μεταξύ των τραπεζιών πρέπει να
υπάρχει απόσταση 1,5 μέτρου.
Οι οδηγίες για τις θέσεις και οι ονομαστικές καταχωρίσεις θα καταστήσουν δυνατή
την τήρηση των μέτρων. Για την εξομάλυνση της ροής των επισκεπτών, η Βόρεια
Ρηνανία-Βεστφαλία θα αποφύγει τον περιορισμό των ωρών λειτουργίας και της
διάρκειας παραμονής των πελατών στα εστιατόρια λόγω του κορονοϊού. Η
λειτουργία μπουφέδων δεν επιτρέπεται.
Περαιτέρω ανοίγματα στις 11 Μαΐου:
Παραθεριστικές κατοικίες και διαμερίσματα / κάμπινγκ
Πάρκα ψυχαγωγίας / πλοία αναψυχής
Άνοιγμα στις 18 Μαΐου:
Τουριστικές διανυκτερεύσεις γηγενών σε ξενοδοχεία συμπεριλαμβανομένης της
χρήσης των γαστρονομικών παροχών
Προγραμματισμένο άνοιγμα στις 30 Μαΐου:
Εμπορικές εκθέσεις με πλάνο υγιεινής και περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων
ανάλογα με την επιφάνεια της διοργάνωσης
Τουριστικές ξεναγήσεις με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων
Ιαματικά λουτρά και κολυμβητήρια
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Όλες οι λεπτομέρειες αναφέρονται στον ιστότοπο του Υπουργείου
Οικονομίας, Καινοτομίας, Ψηφιοποίησης και Ενέργειας του κρατιδίου της
Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας (www.wirtschaft.nrw). Τα ισχύοντα πρότυπα
υγιεινής και προστασίας από τη λοίμωξη περιγράφονται σε αυτόν τον
σύνδεσμο.

Αρμόδιος επικοινωνίας Τύπου: Matthias.Kietzmann@mwide.nrw.de
Σε περίπτωση ερωτήσεων παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Γραφείο Τύπου του
Υπουργείου Οικονομίας, Καινοτομίας, Ψηφιοποίησης και Ενέργειας, τηλέφωνο 0211 61772204 (Matthias Kietzmann).
Αυτό το δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο και στο Internet, στον ιστότοπο της κυβέρνησης του
κρατιδίου www.land.nrw
Υπόδειξη για την προστασία προσωπικών δεδομένων σχετικά με τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης

