Rêveberiya Eyaleta
Bakûrê Rhine-Westphalia

Civîna rojnamevaniyê – 360/05/2020

Ji bo vekirina pêşangehên bazirganî,
gastronomî, otêl, geştiyar û pêşangeh
pîvana ava çapê
Pinkwart : Em pêbawer in ku bi hûrgilî û bi hişmendî têkevin
nav bazarê da ku pargîdan û karmendên wan bikaribin beşdarî
meyana pêşveçûnê bibin.
Wezareta Karên Aborî, nûbûn, digitalîzkirin û enerjiyê
(MWIDE) Wekî jêrîn:
Rêveberiya Eyaletê planek pêşniyar kir ku vekirina xwaringeh û
xwaringeh, otêl û sektorên geştiyariyê yên ku ji ber krîza giran bandor
bûne. Di bin banê bernameyê de, xwaringeh, xaniyên betlaneyê, kemp
û otêl ji 11ê Gulanê û şûnde dê li gorî zagonên parastinê yên hişk, hêdî
û bi berdewamî ji raya giştî re vebin. Sînorên li ser cirkê naha li cîhê
firotanê tête kirin, û pêşangehên bazirganî dê ji dawiya Gulanê dîsa
werin girtin. Hemî avahî têne peyda kirin ku rewşa enfeksiyonê xirabtir
nebe. Ev ji hêla Wezîrê Karên Aborî, Profesor Dr. Andreas Pinwart ve
hat ragihandin.

Pinkwart : "Pêdivî ye ku meriv aboriyê ji nûve bike. Berî her tiştî, em ji
dawiya şerê Worlderê Cîhanê yê Yekemîn bi qeyranek mezin re rû bi
rû ne. Gelek bazirganan zirarên mezin kişandine. Ji ber vê yekê ez
kêfxweş im ku hemî firotgeh, bêyî pîvana mezinbûnê, dê di 11-ê
Gulanê de destûr bidin ku vekin. Ev dê kiriyarên nû biafirîne û
qezenckirina karan dikare dîsa baştir bibe.
Wekî din, em marjînalên ku me çêkirine bikar tînin da ku perçeyên herî
dijwar, guncan û tûrîzmê, bi berpirsiyar û bi baldarî vekin. Bi gelemperî,
xwaringeh û otêlvan dikarin bigihîjin beriya krîza ku ew karibin bigihîjin
encamê - tenê awayê ku ew dikarin ji bo 150,000 karmendên xwe xwedî
perspektîfek hêvîdar bin.
Heke rewşa enfeksiyonê xirab nebe, pêşangehên bazirganî û
konferansan zû dikarin di bin mercên dijwar de dîsa werin girtin çêkirina Nord Rhine-Westphalia parçeyek çêkirî ya almanî.
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Ya jêrîn li ser her yekê van gavan dibe: Divê em hevsengiyek di
navbera parastina tenduristî û xilasbûna aborî û civakî de biparêzin da
ku ji tiştê ku bi dest xistin em xeternakin. "
Taybetmendiyên taybetî yên jêrîn dê ji hêla vekişandina xwaringehê ve
di 11-ê Gulanê de were çalak kirin:
Mirovên di nav du malbatan de dikarin li heman maseyê rûnin. Di
derbarê mirovan de tixûbdar tune. Divê tabloyên ji hev 1,5 m bimînin.
Rêbernameyên tomar û tomarkirinê dê di şopandin û şopandinê de
bibin alîkar. Ji bo balê bikşîna hebûna mêvanan, North RhineWestphalia biryar da ku di dema saetên kar û dirêjiya dema mirov li
restorantan derbas ne de sînoran bide sepandin. Styleêkirina stûyê
Buffet-ê nayê destûr kirin.
Convenehrezayiya zêde ya di 11-ê Gulanê de:
Xanî û avahî / kampînê girtî
Parkên gerok / keştiyên rêwîtiyê
18-ê Gulanê hêsantir dike:
Touristevek geştiyarî ya rûniştvanan li otêl. Karûbarên karûbarên
gastrîkî bikar tînin
Zehfkirina plankirina 30ê Gulanê:
Pêşangeh bi nêzîkbûnek tenduristî ya yekgirtî û hejmareke sînorkirî ya
beşdaran ku têkildarî qada bûyerê ne
Rêberên tour bi hejmarek beşdar beşdaran
Spa û hewdan.
Ji bo zêdetir agahdarî, ji kerema xwe biçin malpera Wezareta Karên
Aborî, nûvekirin, digitalîzkirin û enerjiyê (MWIDE) North RhineWestphalia (www.wirtschaft.nrw) Dîtin. Rêbaza tenduristiya
yekbûyî û pîvanên parastinê yên enfeksiyonê di vê girêdanê de
têne diyar kirin.
Têkilî Têkiliyên Giştî: Matthias.Kietzmann@mwide.nrw.de
Heke pirsên we hebin, ji kerema xwe bi Wezareta Karên Aborî, nûvekirin,
digitalîzkirin û enerjiyê re têkilî daynin. (MWIDE) Têkilî 0211 61772-204 (Matthias
Kitzaman).
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Ev nivîs jî ji bo civîna ragihandina çapameniyê ya li ser malpera hukumeta dewletê ye
www.land.nrw Di internetê de peyda dibe
Daxuyaniya parastina agahdariya li ser medya civakî

