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Informacja prasowa  

Od przyszłego tygodnia otwarte będą mogły być 
muzea, szkoły muzyczne, instytucje szkoleniowe  
i miejsca pamięci  

Postanowienia państwa i krajów związkowych umożliwiają 
ostrożne i odpowiedzialne otwieranie instytucji kulturalnych, 
edukacji politycznej oraz dokształcania zorientowanego na dobro 
społeczne.  

Ministerstwo Kultury i Nauki informuje: 

Muzea i wystawy, szkoły muzyczne, miejsca pamięci oraz prywatne i 

publiczne instytucje dokształcania zorientowanego na dobro społeczne, 

takie jak np. uniwersytety ludowe, mogą być znów otwarte od 

przyszłego tygodnia. Warunkiem otwarcia jest ścisłe przestrzeganie 

obowiązujących zasad w zakresie higieny oraz zachowania dystansu 

społecznego w związku z pandemią koronawirusa. W muzeach, na 

wystawach oraz w miejscach pamięci trzeba także przestrzegać 

obowiązku noszenia maseczki. W przypadku szkół muzycznych 

otwarcie ograniczone jest na razie do lekcji indywidualnych. Taką 

decyzję podjął rząd krajowy na podstawie obrad władz państwowych i 

kraju związkowego z dnia 30 kwietnia. Konkretnie warunki zostały 

uregulowane w nowym rozporządzeniu ws. ochrony przed 

koronawirusem (CoronaSchVO) kraju związkowego Nadrenii Północnej-

Westfalii, które wchodzi w życie 4 maja. Poszczególne placówki same 

poinformują o tym, kiedy i w jaki sposób będą podejmowały swoją 

działalność.  

„Bardzo się cieszę, że już od przyszłego tygodnia możliwe jest ostrożne 

ponowne otwieranie muzeów, wystaw i szkół muzycznych. To ważna 

iskierka nadziei dla kultury. Rekomendacja państwa i krajów 

związkowych to dobra wiadomość nie tylko dla tych instytucji, lecz także 

dla artystów w Nadrenii Północnej-Westfalii. Szczególnie cieszy mnie, 

że znów możliwy jest bezpośredni kontakt ze sztuką”, mówi minister 

kultury i nauki Isabel Pfeiffer-Poensgen.  

Klaus Kaiser, parlamentarny sekretarz stanu w ministerstwie kultury i 

dokształcania tak komentuje tę decyzję: „Otwierając prywatne i 

publiczne instytucje szkoleniowe rząd krajowy pokazuje, jak ważne jest 

dokształcanie w Nadrenii Północnej-Westfalii. Oczywiście ścisłe 
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stanowi dla tych placówek wielkie wyzwanie. Jednakże jako rząd 

krajowy jesteśmy przekonani, że osoby odpowiedzialne przystąpią do 

pracy z rozwagą i wyczuciem. Po tygodniach „zamknięcia” wiele osób z 

pewnością ucieszy się z możliwości osobistego udziału w ofertach 

dalszego kształcenia. Jesteśmy świadomi, że to otwarcie nie oznacza, 

że wszystkie problemy, spowodowane przez pandemię koronawirusa, 

zostały usunięte. Dlatego w dalszym ciągu będziemy postulować 

rozwiązanie finansowe dla dokształcania zorientowanego na dobro 

społeczne”.  

 

 
W przypadku dodatkowych pytań od prasy należy zwracać się do ośrodka 
prasowego Ministerstwa Kultury i Nauki, telefon 0211 896-4790. 
 
Niniejszy komunikat prasowy jest dostępny również w Internecie na stronie 
rządu krajowego www.land.nrw 
 
Informacja o ochronie danych osobowych w odniesieniu do mediów 
społecznościowych 

http://www.land.nrw/
https://www.mkw.nrw/meta/datenschutz/
https://www.mkw.nrw/meta/datenschutz/

