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Pinkwart: Ne bazăm pe o deschidere responsabilă şi prudentă,
pentru ca societăţile şi angajaţii lor să poată beneficia de
evoluţia pozitivă
Ministerul Economiei, Inovării, Digitalizării şi Energiei
comunică următoarele:
Guvernul Regional a prezentat un plan de deschidere a branşelor greu
lovite de criză: gastronomie, hoteluri şi turism. Conform acestuia,
începând cu 11 mai urmează să se deschidă publicului, în mod treptat,
restaurantele, locuinţele de vacanţă, campingurile şi hotelurile, cu
respectarea unor dispoziţii stricte de protecţie. Limitările legate de
suprafaţa magazinelor care se pot deschide nu mai sunt valabile,
saloanele de specialitate urmează să se poată organiza din nou
începând de la sfârşitul lui mai. Toate relaxările vor avea loc cu condiţia
ca situaţia epidemiologică să se nu înrăutăţească. Toate acestea au fost
comunicate de Ministrul Economiei, Prof. Dr. Andreas Pinkwart.

Pinkwart: „Revitalizarea economiei este neapărat necesară. Pentru că
ne aflăm în cea mai mare criză de la sfârşitul celui de-al doilea război
mondial. Mulţi comercianţi au suferit pierderi masive. Din acest motiv,
mă bucur mult că toate magazinele vor putea redeschide de la 11 mai,
indiferent de suprafaţă. Acest lucru îi va încuraja pe oameni să
reînceapă să cumpere, iar situaţia veniturilor companiilor se va
îmbunătăţi din nou.
În plus, profităm de spaţiile de manevră pe care ni le-am creat, pentru a
deschide, în mod responsabil şi prudent, branşele cele mai greu lovite:
gastronomia şi turismul. Gastronomii şi hotelierii trebuie să ajungă, pas
cu pas, la cifrele de afaceri pe care le obţineau înainte de criză – numai
în acest fel le vor putea oferi o perspectivă celor 150.000 de angajaţi
care lucrează în aceste sectoare.
În cele din urmă, dacă situaţia epidemiologică nu se deteriorează, în
curând se vor putea organiza saloane şi congrese de specialitate
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în condiţii stricte – în acest domeniu, Renania de Nord-Westfalia este
un adevărat “land al saloanelor de specialitate” şi un veritabil pionier.
La fiecare dintre aceste etape, regula este: Menţinem echilibrul între
protecţia sănătăţii şi deschiderea economică şi socială, pentru a nu
pune în pericol ceea ce am obţinut.“
Pentru redeschiderea sectorului gastronomic la 11 mai sunt valabile
următoarele particularităţi:
La o masă pot sta persoane din două gospodării. O limitare a numărului
de persoane nu este prevăzută. Mesele trebuie aşezate la o distanţă de
1,5 metri între ele.
Repartizarea locurilor şi înregistrările nominale vor permite
trasabilitatea. Pentru a echilibra fluxurile de oaspeţi, Renania de NordWestfalia renunţă la limitarea orelor de deschidere ale restaurantelor şi
a duratei de şedere a oaspeţilor. Soluţiile tip bufet suedez nu sunt
permise.
Alte deschideri la 11 mai:
Locuinţe şi case de vacanţă/camping
Parcuri de agrement/vase de agrement
Deschidere 18 mai:
Cazări turistice în hoteluri pentru persoanele cu domiciliul în ţară,
inclusiv utilizarea ofertei gastronomice
Deschidere planificată la 30 mai:
Saloane de specialitate cu concept de igienă şi număr limitat de
participanţi, corespunzător suprafeţei alocate evenimentului
Vizite turistice ghidate cu număr limitat de participanţi
Terme şi bazine de înot.
Toate detaliile se găsesc pe pagina Ministerului Economiei,
Inovării, Digitalizării şi Energiei al landului Renania de NordWestfalia (www.wirtschaft.nrw). Standardele aplicabile de igienă şi
protecţie epidemiologică se pot accesa la acest link.

Contact de presă: Matthias.Kietzmann@mwide.nrw.de
Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Presă al Ministerului
Economiei, Inovării, Digitalizării şi Energiei, telefon 0211 61772-204 (Matthias
Kietzmann).
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Acest comunicat de presă este disponibil şi în Internet
la adresa de Internet a Guvernului Regional www.land.nrw
Notă privind protecţia datelor – reţele sociale
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