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Прессъобщение

Министър-председателят Лашет: Още днес
Северен Рейн-Вестфалия дава сигнал за
добросъседство и по-силна Европа
Днес на федерално и провинциално ниво бе взето решение за
прекратяването на задължителната карантина за лица, които
се връщат от държавите от ЕС и Шенген, както и от
Великобритания – министър-председателят Лашет: Тази
стъпка е голямо облекчение за хората, най-вече в
пограничните райони/Новата наредба влиза в сила в Северен
Рейн-Вестфалия още днес в полунощ
Правителството на федералната провинция съобщава:
Днес федералните провинции се договориха с федералното
правителство, че през следващите няколко дни ще отпаднат
мерките за граждани, които пристигат и се връщат от държави,
свързани с ЕС и Шенген (в допълнение към ЕС: Исландия,
Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария), както и Великобритания,
свързани със задължителната домашна карантина от две
седмици. Северен Рейн-Вестфалия ще прилага това споразумение
от днес.
Министър-председателят Армин Лашет изказа мнение по темата:
„Германия ще преодолее кризата с корона вируса само, когато
свободното движение на хора, стоки и услуги в Европа бъде
напълно възстановено.За това прекратяването на задължителната
карантина за граждани от държави от ЕС и Шенген, което беше
решено днес на федерално и провинциално ниво, е важна стъпка,
която ще приложим още днес. Това създава законова яснота,
голямо облекчение e за хората, най-вече в пограничните региони и
изпраща сигнал до нашата вътрешна икономика. Освен това, така
изпращаме ясно послание до съседните ни страни за пътя за
връщане към нормалния ритъм на живот в Европа.
От началото на пандемията Европа беше част от решението.
Освен това, отстояхме позицията си по този въпрос пред
федералното
правителство.
В
Северен
Рейн-Вестфалия
границите с Белгия и Холандия никога не са били затваряни. Ние
бяхме в близък контакт със съседите си още от самото начало в
„трансгранична работна група“,
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за да се борим заедно срещу корона вирус пандемията. За нас е
важен не само обменът на информация между институциите и
правителствата и взаимната медицинска помощ, но и
подпомагането на икономиките ни, за да стъпят отново на крака. В
средносрочен план към това се включва и възстановяването на
възможността за трансграничен туризъм. Но това е възможно само,
ако няма разпоредби за карантина.
Правителството на федералната провинция е подготвено и още
днес ще обяви променената наредба. Новите разпоредби са в
сила от полунощ.“
С промените ще отпаднат ограниченията при връщане от ЕС и
шенгенските държави, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и
Швейцария, както и от Великобритания. В бъдеще ще обърнем поголямо внимание на хода на инфекцията в чужбина. Връщащите се
от други държави ще са освободени от карантина, ако Институтът
„Robert Koch“ установи, че за тези държави тя не е необходима. И
обратно, повторно избухване на пандемията в държавите-членки
на ЕС и страните от Шенген може да доведе до ново
предприемане на предпазни мерки по отношение на тези страни.
Това прессъобщение е достъпно и в интернет на адреса на
правителството на федералната провинция www.land.nrw
Обща информация за защита на данните
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