
10.05.2020 r. 

 

 

Strona 1 z 3 

Pressestelle 

Staatskanzlei 40213 

Düsseldorf 

Telefon 0211 837-1134 

 
 

0211 837-1405 

lub 0211 837-1151  

presse@stk.nrw.de 

www.land.nrw  

Rząd kraju związkowego 
Nadrenii Północnej-
Westfalii 

  

Informacja prasowa – 360/05/2020 

Harmonogram otwierania handlu, gastronomii, 
hotelarstwa, turystyki i targów branżowych 

Pinkwart: Stawiamy na odpowiedzialny, wyważony dostęp do rynku, 
aby przedsiębiorstwa i ich pracownicy mogli uczestniczyć w 
rozwoju. 

Ministerstwo Gospodarki, Innowacji, Cyfryzacji i Energii informuje: 

Rząd kraju związkowego planuje otwieranie branż najbardziej dotkniętych przez 

kryzys – gastronomii, hotelarstwa i turystyki. Zgodnie z harmonogramem już od 11 

maja stopniowo otwierane będą restauracje, mieszkania wakacyjne, place 

kempingowe i hotele z zachowaniem ścisłych wytycznych w zakresie ochrony. 

Wprowadzone w związku z koronawirusem ograniczenia powierzchni w handlu 

zostaną zniesione, a od końca maja znów będą mogły odbywać się targi branżowe. 

Wszystkie otwarcia będą następowały pod warunkiem, że sytuacja epidemiologiczna 

nie pogorszy się. Takie informacje przekazał minister gospodarki, prof. dr Andreas 

Pinkwart. 

Pinkwart: „Ponowne ożywienie gospodarki jest pilnie potrzebne. Trwa bowiem 

największy kryzys od czasu zakończenia II Wojny Światowej. Wielu handlowców 

doznało ogromnych strat. Dlatego bardzo się cieszę, że wszystkie sklepy 

niezależnie od wielkości, mogą być znów otwarte od 11 maja. Powstaną nowe 

impulsy do zakupów i będzie mogła nastąpić poprawa sytuacji dochodowej 

przedsiębiorstw. 

Poza tym wykorzystujemy pole działania, które sobie wypracowaliśmy, by 

odpowiedzialnie i ostrożnie otwierać najbardziej dotknięte branże, czyli gastronomię i 

turystykę. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gastronomiczną i hotelarską 

muszą krok po kroku dążyć do osiągania takich obrotów, jakie uzyskiwały przed 

kryzysem – tylko w ten sposób mogą zapewnić perspektywy swoim 150 000 

pracowników. 

W końcu, jeśli nie nastąpi pogorszenie sytuacji epidemiologicznej, pod ścisłymi 

warunkami znów będą mogły odbywać się targi i kongresy branżowe – w tym 

zakresie kraj związkowy Nadrenii Północnej-Westfalii jest w Niemczech pionierem. 
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Dla każdego etapu obowiązuje zasada: zachowujemy równowagę pomiędzy ochroną 

zdrowia oraz ekonomicznym i społecznym otwieraniem, by nie ryzykować utraty 

tego, co osiągnęliśmy”. 

Otwarcie gastronomii od 11 maja z następującymi wytycznymi: 

przy jednym stoliku mogą siedzieć osoby z dwóch gospodarstw domowych. 

Ograniczenie liczby osób nie jest przewidziane. Stoliki muszą być rozstawione w 

odległości 1,5 m od siebie. 

Wskazywanie miejsc oraz imienne rezerwacje umożliwią identyfikację w razie 

potrzeby. Aby rozłożyć przepływ klientów w czasie, Nadrenia Północna-Westfalia 

rezygnuje z wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa ograniczenia czasu 

otwarcia oraz czasu przebywania gości w restauracjach. Oferowanie potraw w 

formie bufetu jest niedozwolone. 

Dalsze otwarcia od 11 maja: 

Mieszkania i domy wakacyjne/place kempingowe 

Parki rekreacyjne/statki wycieczkowe 

Otwarcie od 18 maja: 

Noclegi turystyczne w hotelach dla mieszkańców kraju, łącznie 

z korzystaniem z oferty gastronomicznej 

Planowane otwarcie od 30 maja: 

Targi branżowe z koncepcją higieniczną oraz ograniczoną liczbą  

uczestników, określoną odpowiednio do powierzchni imprezy 

Oprowadzanie turystyczne z ograniczoną liczbą uczestników 

Termy i baseny. 

Wszystkie szczegóły są dostępne na stronie Ministerstwa Gospodarki, 

Innowacji, Cyfryzacji i Energii kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii 

(www.wirtschaft.nrw). Obowiązujące normy w zakresie higieny i ochrony przed 

zakażeniem są dostępne pod tym linkiem. 

Kontakt dla prasy: Matthias.Kietzmann@mwide.nrw.de 
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W przypadku dodatkowych pytań od prasy należy zwracać się do ośrodka prasowego 
Ministerstwa Gospodarki, Innowacji, Cyfryzacji i Energii, telefon 0211 61772-204 (Matthias 
Kietzmann). 
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 


