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Ogrody zoologiczne, parki i wystawy
ogrodnicze mogą być otwarte od przyszłego
tygodnia pod określonymi warunkami
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Minister Heinen-Esser: apeluję do wszystkich odwiedzających, by
nie ryzykować utraty odzyskanych swobód przez nieprzestrzeganie
zasad higieny i dystansu społecznego.
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Ministerstwo Środowiska, Rolnictwa, Natury i Ochrony
Konsumentów informuje:
Od przyszłego tygodnia znów otwarte mogą być ogrody zoologiczne i
parki zwierząt, a także ogrody botaniczne, ogrody i parki krajobrazowe
w Nadrenii Północnej-Westfalii. Warunkiem jest zapewnienie przez te
instytucje przestrzegania ścisłych zasad higieny przez zastosowanie
indywidualnych środków i koncepcji bezpieczeństwa. Tym samym pod
pewnymi warunkami możliwe jest także otwarcie dla odwiedzających
wystawy ogrodniczej w Kamp-Lintfort. Do porozumienia w tej sprawie
doszło w rządzie krajowym na podstawie aktualnych postanowień
konferencji szefów rządów krajów związkowych z dnia 30 kwietnia 2020.
Jeśli ogrody zoologiczne i parki podejmą niezbędne środki ostrożności,
same zadecydują i poinformują o tym, kiedy i w jaki sposób będą
otwarte. Konkretne warunki zostały uregulowane w obowiązującej od 4
maja 2020 wersji rozporządzenia w sprawie ochrony przed
koronawirusem (CoronaSchVO).
Minister środowiska i rolnictwa Heinen-Esser tak komentuje tę decyzję:
„Cieszę się, że w tych trudnych czasach, szczególnie na obszarach
miejskich, znów dostępne są enklawy spokoju i wypoczynku blisko
natury. Apeluję do wszystkich odwiedzających, by korzystali z tej oferty
z rozwagą i konsekwentnie przestrzegali wytycznych w zakresie higieny.
Wspierajmy zarządców tych instytucji i nie ryzykujmy utraty tej
odzyskanej cząstki wolności przez nieprzestrzeganie zasad higieny i
dystansu”.
Dopiero w ubiegłym tygodniu rząd krajowy uchwalił przekazanie
wsparcia finansowego na rzecz ogrodów zoologicznych i parków
zwierząt w wysokości około 11,8 milionów euro. W Kamp-Lintfort już w
wybrane dni w kwietniu odwiedzający mogli rzucić okiem na wystawę
ogrodową, poruszając się po wyznaczonej trasie.
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„Ogrody zoologiczne, ogrody i parki odgrywają ważną rolę dla ochrony
natury i szczególnie w wielkich aglomeracjach przybliżają ludziom
naturę i zwierzęta. Poruszają ludzi i regiony. Również wystawy
ogrodnicze znacząco przyczyniają się do zachowania różnorodności
biologicznej oraz rozbudowy zielonej infrastruktury. Poprawiają jakość
życia i środowiska w miastach i gminach naszego kraju i stanowią
miejsce spotkań dla ludzi w każdym wieku”, podkreśliła Heinen-Esser.
Ona sama planuje wkrótce wizytę.
W przypadku dodatkowych pytań od prasy należy zwracać się do ośrodka
prasowego Ministerstwa Środowiska, Rolnictwa, Natury i Ochrony
Konsumentów, telefon 0211 4566-294 (Christian Fronczak).
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

