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Basın bülteni 

Hayvanat bahçeleri, parklar ve eyalet bahçe 
sergisi önümüzdeki hafta belirli koşullar altında 
açılabilecek 

Bakan Heinen-Esser: Tüm ziyaretçileri hijyen ve mesafe kurallarını 
göz ardı ederek geri kazanılmış özgürlükleri tehlikeye atmamaya 
davet ediyorum 

Çevre, Tarım, Doğa ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı şunu 
bildirmektedir: 

Önümüzdeki hafta itibariyle Kuzey Ren Vestfalya'daki hayvanat 

bahçeleri ve hayvanat bahçelerinin yanı sıra botanik bahçeleri, bahçe ve 

peyzaj parkları yeniden açılabilecektir. Bu kapsamda kuruluşların 

bireysel güvenlik kavramları ve önlemleri ile katı hijyen kurallarına 

uyulmasını sağlamaları bir önkoşuldur. Bu, Kamp-Lintfort Eyalet Bahçe 

Sergisinin de belirli koşullara bağlı olarak ziyaretçilere kapılarını 

açabileceği anlamına gelir. Eyalet hükümeti, bu konuda Başbakanlık 

Konferansı'nın 30 Nisan 2020'deki mevcut kararlarına dayanarak 

mutabık kalmıştır. Hayvanat bahçeleri ve bahçeler, gerekli güvenlik 

önlemlerini almaları halinde, ne zaman ve nasıl bir açılış yapacaklarına 

kendileri karar verip ilan edeceklerdir. Somut koşullar, 4 Mayıs 2020'den 

itibaren geçerli olacak Korona Koruma Yönetmeliği (CoronaSchVO) 

metninde düzenlenmiştir. 

 

Çevre ve Tarım Bakanı Heinen-Esser, kararı şu şekilde yorumlamıştır:" 

Bu zor zamanlarda, özellikle doğal alanlarda, önemli doğal dinlenme ve 

istirahat adalarının yeniden sağlanmasından memnunum. Tüm 

ziyaretçileri ihtiyatla bu tekliflerden yararlanmaya ve hijyen şartlarına sıkı 

sıkıya bağlı kalmaya çağırıyorum. Lütfen işleticileri destekleyin ve hijyen 

ve mesafe kurallarını göz ardı ederek bu geri kazanılmış bir parça 

özgürlüğü tehlikeye atmayın. " 

 

 

Geçen hafta, hayvanat bahçeleri ve hayvan parkları için eyalet hükümeti 

yaklaşık 11,8 milyon avroluk mali desteği onayladı. Kamp-Lintfort'ta, 

Nisan ayının seçilen günlerde, vatandaşlar belirli günlerde eyalet 

bahçesi sergisi hakkında ilk izlenimi edinebilmişlerdir. 
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Heinen-Esser şunu vurgulamıştır:” Hayvanat bahçeleri, bahçeler ve 

parklar doğanın korunmasında önemli görevler yerine getirmekte ve 

hayvanları ve doğayı metropol bölgelerinde yaşayan insanlara 

yaklaştırmaktadır. İnsanları ve bölgeleri hareket ettiriyorlar. Bahçe 

sergileri de biyolojik çeşitliliğe ve yeşil altyapının genişlemesine önemli 

bir katkı sağlıyor. Ülkemizdeki şehirlerde ve kasabalarda yaşam 

kalitesini ve çevreyi geliştiriyorlar ve genç ve yaşlıların buluşmasını 

sağlıyorlar." Kendileri de en kısa zamanda bu kuruluşları ziyaret etmeyi 

planladığını ifade etmiştir. 

 
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen Çevre, Tarım, Doğa ve Tüketicinin Korunması 
Bakanlığı basın bürosuna başvurun, 0211 4566-294 (Christian Fronczak). 
 
Bu basın bülteni internette eyalet hükümetinin www.land.nrw adresindeki web 
sitesinde de bulunabilir. 
 
Sosyal medya ile ilgili veri koruma bildirimi 

 


