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Basın Bülteni – 360/05/2020 

Ticaret, gastronomi, otel, turizm ve ticaret 
fuarlarının açılmasına ilişkin zaman çizelgesi 

Pinkwart: Şirketlerin ve çalışanlarının yükseliş trendine 
katılması için sorumlu ve dikkatli bir pazar erişimine 
güveniyoruz 

Ekonomi, İnovasyon, Dijitalleşme ve Enerji Bakanlığı şunu 
bildirmektedir: 

Eyalet hükümeti, krizden etkilenen gastronomi, otel ve turizm sektörlerini 

açmaya yönelik bir plan sundu. Buna göre, 11 Mayıs'tan itibaren 

restoranlar, tatil evleri, kamp alanları ve oteller katı koruma 

yönetmelikleri altına kademeli olarak halka açılacak. Ticaret/Perakende 

kapsamındaki korona ile ilgili alan kısıtlamaları artık geçerli değildir, 

ticaret fuarları Mayıs ayının sonundan itibaren tekrar düzenlenebilecektir. 

Tüm açılışlar, enfeksiyon durumunun kötüleşmemesine bağlıdır. Bunu 

Ekonomi Bakanı Prof. Dr. Andreas Pinkwart bildirmiştir. 

Pinkwart: “Ekonominin tekrar canlandırılması gerekiyor. Çünkü II. 

Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana en büyük krizi yaşamaktayız. 

Birçok tüccar büyük kayıplara uğradı. Bu nedenle, büyüklüğünden 

bağımsız olarak tüm mağazaların 11 Mayıs'tan itibaren yeniden 

açılmasından çok memnunum. Bu yeni satın alma isteği yarabilir ve 

şirketlerin kar durumu tekrar iyileşebilir. 

Ayrıca en fazla etkilenen gastronomi ve turizm sektörlerini sorumlu ve 

dikkatli bir şekilde açmak için geliştirdiğimiz hareket alanlarını 

kullanıyoruz. Restoran ve otelciler, krizden önce elde ettikleri satışları 

adım adım tekrar kazanabilmelidir - ancak bu şekilde 150.000 

çalışanlarına bir gelecek umudu verebilirler. 

En nihayetinde, enfeksiyon durumu kötüleşmemesi koşuluyla, ticaret 

fuarları ve kongreler sıkı koşullar altında kısa bir süre sonra tekrar 

gerçekleştirilebilecek - Bu konuda Fuarlar Eyaleti olan Kuzey Ren-

Vestfalya Almanya'da öncü bir konuma sahiptir.
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Bu adımların her birinde aşağıdakiler geçerlidir: Elde edilenleri tehlikeye atmamak 

için sağlığın korunması ile ekonomik ve sosyal açılma arasındaki dengeyi 

koruyoruz.” 

Gastronomi 11 Mayıs'ta yeniden başlatılırken, aşağıdaki özellikler geçerlidir: 

İki haneden insanlar bir masada oturabilir. Kişi sayısında bir sınırlama yoktur. 

Masalar arasındaki mesafe 1,5 metre olmalıdır. 

Yerle ilgili talimatlar ve isim kayıtları takibi kolaylaştıracaktır.  

Kuzey Ren-Vestfalya, ziyaretçilerin akışını eşitlemek için, korona nedeniyle  açılış 

saatlerini veya konukların restoranlarda geçirdiği süreyi sınırlamaktan 

vazgeçmektedir. Büfe çözümlerine izin verilmez.  

 

11 Mayıs'taki açılışlar: 

Tatil evleri / kamp 

Eğlence parkları / gezi tekneleri  

 

18 Mayıs’taki açılış: 

Gastronomi hizmetinin kullanımı da dahil olmak üzere yerli turistler otellerde 
konaklayabilecektir  

 

Planlanan açılış 30 Mayıs‘ta: 

Fuarın gerçekleştirileceği alanla bağlantılı olarak hijyen konsepti ve sınırlı sayıda 
katılımcı ile ticari fuarlar gerçekleştirilecektir.  

Turizm amaçlı olarak, sınırlı katılımcı sayısı ile olmak üzere  termal banyo ve yüzme 
havuzları kullanılabilecektir.  

 

Tüm detaylar Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Ekonomik İşler, İnovasyon, 
Dijitalleşme ve Enerji Bakanlığı web sitesinde (www.wirtschaft.nrw) bulunabilir. 
Geçerli hijyen ve enfeksiyon koruma standartları bu linkten edinilebilir. 

Basın iletişimi: Matthias.Kietzmann@mwide.nrw.de 

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen 0211 61772-204 numaralı telefondan Ekonomik İşler, 
İnovasyon, Dijitalleşme ve Enerji Bakanlığı basın bürosuyla iletişime geçin. (Matthias 
Kietzmann). 

Bu basın bülteni internette eyalet hükümetinin www.land.nrw adresindeki 

web sitesinde de bulunabilir. 
 

Sosyal medya ile ilgili veri koruma bildirimi 

 


