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Η κυβέρνηση του κρατιδίου 
Βόρειας Ρηνανίας-

Βεστφαλίας 
  

Δελτίο Τύπου 

Πρωθυπουργός Laschet: Η Βόρεια Ρηνανία-
Βεστφαλία στέλνει ήδη από σήμερα το 
επόμενο μήνυμα καλής γειτνίασης και 
περισσότερης Ευρώπης 

Η Ομοσπονδία και τα κρατίδια αποφασίζουν το τέλος της 
υποχρεωτικής καραντίνας για τους ταξιδιώτες που επιστρέφουν 
από κράτη της ΕΕ και κράτη-μέλη της Συμφωνίας Σένγκεν καθώς 
και από τη Μεγάλη Βρετανία – Πρωθυπουργός Laschet: Αυτό το 
βήμα είναι μία μεγάλη ανακούφιση για τους ανθρώπους κυρίως 
στις παραμεθόριες περιφέρειες / Η νέα διάταξη τίθεται σε ισχύ ήδη 
από σήμερα τα μεσάνυχτα στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία 

Η κυβέρνηση του κρατιδίου ανακοινώνει τα εξής: 

Τα κρατίδια συμφώνησαν σήμερα με την Ομοσπονδία να άρουν τις 

επόμενες ημέρες την υποχρεωτική καραντίνα κατ' οίκον για ταξιδιώτες 

που εισέρχονται και/ή επιστρέφουν από κράτη της ΕΕ και κράτη-μέλη 

της Συμφωνίας Σένγκεν (μαζί με την Ισλανδία, τη Νορβηγία, το 

Λιχτενστάιν και την Ελβετία) καθώς και από τη Μεγάλη Βρετανία.  

Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία θα εφαρμόσει αυτή τη συμφωνία ήδη από 

σήμερα. 

Ο Πρωθυπουργός Armin Laschet διευκρινίζει σχετικά: «Η Γερμανία θα 

ξεπεράσει την κρίση λόγω του κορονοϊού μόνο εάν αποκατασταθεί 

πλήρως η ευρωπαϊκή ελεύθερη κυκλοφορία για άτομα, εμπορεύματα και 

υπηρεσίες. Υπό αυτό το πλαίσιο, το τέλος της υποχρεωτικής καραντίνας 

για πολίτες από κράτη της ΕΕ και κράτη-μέλη της Συμφωνίας Σένγκεν 

που αποφασίστηκε σήμερα από την Ομοσπονδία και τα κρατίδια 

αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, το οποίο πρόκειται να εφαρμόσουμε 

άμεσα, ήδη από σήμερα. Αυτό επιτυγχάνει νομική σαφήνεια, είναι μία 

μεγάλη ανακούφιση για τους ανθρώπους κυρίως στις παραμεθόριες 

περιφέρειες και στέλνει ένα σινιάλο στην τοπική οικονομία μας. Με αυτό 

στέλνουμε, επίσης, ένα σαφές μήνυμα στις γειτονικές μας χώρες για 

επιστροφή στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. 
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Από την αρχή της πανδημίας θεωρούσαμε ότι η Ευρώπη αποτελεί ένα 

μέρος της λύσης. Αυτήν την άποψη υποστηρίξαμε και απέναντι στην 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία ποτέ δεν 

έκλεισαν τα σύνορα με το Βέλγιο και την Ολλανδία. Στα πλαίσια μιας 

‚διασυνοριακής ομάδας κρούσης‘ (Cross-Border Task Force) 

βρισκόμασταν από την αρχή σε στενή συνεργασία με τους γείτονές μας, 

για να πολεμήσουμε μαζί την πανδημία του κορονοϊού. Εδώ δεν 

πρόκειται μόνο για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δημόσιων 

αρχών και των κυβερνήσεων και την αμφίπλευρη ιατρική βοήθεια, αλλά 

και για τη βοήθεια προς τις οικονομίες μας ώστε να ανακάμψουν. Σε 

αυτό το πλαίσιο εντάσσεται μεσοπρόθεσμα και η επαναφορά της 

δυνατότητας διασυνοριακού τουρισμού. Αυτό θα συμβεί χωρίς 

κανονισμούς καραντίνας. 

Η κυβέρνηση του κρατιδίου είναι προετοιμασμένη και θα εφαρμόσει την 

τροποποιημένη διάταξη ήδη από σήμερα. Ο νέος κανονισμός ισχύει 

από τα μεσάνυχτα.» 

Με τις τροποποιήσεις θα αρθούν οι περιορισμοί όχι μόνο για τους 

ταξιδιώτες που επιστρέφουν από κράτη της ΕΕ και κράτη-μέλη της 

Συμφωνίας Σένγκεν, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την 

Ελβετία καθώς και από τη Μεγάλη Βρετανία. Στο μέλλον θα ληφθεί 

υπόψη πιο έντονα και σφαιρικά το συμβάν λοίμωξης στο εξωτερικό. 

Έτσι, θα απελευθερωθεί και η επιστροφή ταξιδιωτών από άλλα κράτη, 

εφόσον το Ινστιτούτο Robert Koch εξακριβώσει ότι για τα εκάστοτε 

κράτη είναι περιττή η καραντίνα. Αντιστρόφως, μία τυχόν 

αναζωπύρωση της πανδημίας σε κράτη της ΕΕ και σε κράτη-μέλη της 

Συμφωνίας Σένγκεν μπορεί να οδηγήσει ξανά στη λήψη μέτρων 

προστασίας σε σχέση με αυτά τα κράτη. 

Αυτό το δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο και στο Internet, στον ιστότοπο της 
κυβέρνησης του κρατιδίου www.land.nrw 

Γενική υπόδειξη για την προστασία προσωπικών δεδομένων 


