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Informacja prasowa – 335/05/2020 

Większa proporcjonalność i szersza 
perspektywa – Rada Ekspertów ds. 
koronawirusa po raz drugi zajmuje stanowisko 

Monitoring danych i faktów ze wskaźnikami epidemiologicznymi, 
medycznymi, ekonomicznymi i społecznymi ma zapewnić rozwagę 
i proporcjonalność podejmowanych środków 

Rząd kraju związkowego informuje:  
 

Po zakończeniu obrad w ramach szóstego posiedzenia w ubiegłym 

tygodniu, powołana przez premiera Armina Lascheta Rada Ekspertów 

rządu krajowego ds. koronawirusa po raz drugi zajęła stanowisko, które 

w poniedziałek, 4 maja 2020 zostało opublikowane pod tytułem 

„Całościowy ogląd – zapewnienie proporcjonalności – unikanie 

utrudnień zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych”. 

 

Rada ekspertów uznała w nim, że nastąpiło znaczne spowolnienie 

tempa zakażeń i sytuacja w systemie opieki zdrowotnej ustabilizowała 

się. W związku z tym należy sprawdzić, czy możliwe jest zniesienie lub 

złagodzenie dalszych środków wprowadzonych w celu zahamowania 

rozwoju pandemii. Podejmowane przez państwo środki ograniczające 

podstawowe prawa obywatelskie mogą być uzasadnione wyłącznie 

przez pilne względy epidemiologiczne i muszą w wystarczającym 

zakresie uwzględniać zdrowotne, ekonomiczne i społeczne skutki 

lockdownu. 

 

Aby możliwe było kompleksowe i wielowymiarowe sterowanie 

stopniowym procesem powrotu do życia społecznego i publicznego, 

Rada Ekspertów opowiada się za stworzeniem transparentnej i 

powszechnej bazy informacji, która powinna opierać się na monitoringu 

danych i faktów („dashboard”). „Dashboard” powinien w przejrzysty 

sposób prezentować i zestawiać aspekty epidemiologiczne i medyczne, 

ekonomiczne i społeczne.  
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Premier Armin Laschet: „Działalność polityczna podczas kryzysu 

wywołanego przez koronawirusa polega na ciągłym rozważaniu. Nie 

wystarczy skoncentrować się na kwestiach epidemiologicznych lub 

wirusologicznych. Musimy całościowo rozszerzyć perspektywę. 

Potrzebujemy teraz ścisłego monitoringu rozwoju epidemiologicznego, 

medycznego, ekonomicznego i społecznego. Zaproponowany przez 

Radę Ekspertów „dashboard” to ważna innowacja, która pomoże nam 

na drodze do odpowiedzialnej normalności”. 
 
Uwaga: W załączniku znajduje się stanowisko Rady Ekspertów Nadrenii Północnej-
Westfalii ds. koronawirusa oraz określona przez Radę Ekspertów lista wskaźników do 
sterowania kryzysem wywołanym przez koronawirusa oraz unikania zdrowotnych i 
społecznych utrudnień. 
 
 
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 
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