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Rząd kraju związkowego 
Nadrenii Północnej-Westfalii 

  

Informacja prasowa 

Premier Laschet: Nadrenia Północna-
Westfalia jeszcze dziś daje przykład dobrego 
sąsiedztwa i postawy proeuropejskiej 

Państwo i kraje związkowe uchwaliły zakończenie obowiązku 
kwarantanny dla osób powracających z krajów UE i Schengen 
oraz z Wielkiej Brytanii. Premier Laschet: Ten krok stanowi duże 
ułatwienie przede wszystkim dla ludzi w rejonach 
przygranicznych. / Nowe rozporządzenie wchodzi w życie w 
Nadrenii Północnej-Westfalii jeszcze dziś o północy. 

Rząd kraju związkowego informuje: 

Kraje związkowe porozumiały się dziś w tej sprawie z rządem 

federalnym i w ciągu najbliższych dni zwolnią osoby wjeżdżające i 

powracające z krajów Unii Europejskiej i Schengen (oprócz państw UE 

także Islandia, Norwegia, Liechtenstein i Szwajcaria) oraz z Wielkiej 

Brytanii z obowiązku odbywania dwutygodniowej kwarantanny 

domowej. Nadrenia Północna-Westfalia jeszcze dziś zastosuje to 

porozumienie. 

Premier Armin Laschet deklaruje: „Niemcy chcą przezwyciężyć kryzys 

związany z koronawirusem tylko jeśli całkowicie przywrócony zostanie 

swobodny przepływ osób, towarów i usług w Unii Europejskiej. 

Uchwalone dziś przez władze państwa i krajów związkowych 

zakończenie obowiązku kwarantanny dla obywateli krajów UE i 

Schengen jest ku temu ważnym krokiem, który wdrożymy jeszcze dziś. 

Zapewni to jasność prawną i stanowi duże ułatwienie, szczególnie dla 

ludzi żyjących w regionach przygranicznych. Jest to też sygnał dla 

naszej rodzimej gospodarki. Przekazujemy także wyraźne przesłanie 

dla naszych państw sąsiadujących, że dążymy do powrotu do 

europejskiej normalności.  

Od samego początku pandemii Europa była dla nas częścią 

rozwiązania. Forsowaliśmy taką postawę także wobec rządu 

federalnego. W Nadrenii Północnej-Westfalii granice z Belgią i Holandią 

nie zostały zamknięte w żadnym momencie. W ramach „Cross-Border 
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Task Force” od samego początku ściśle współpracujemy z naszymi 

sąsiadami, by wspólnie walczyć z pandemią koronawirusa. Chodzi przy 

tym nie tylko o wymianę informacji pomiędzy władzami i rządami oraz 

wzajemną pomoc medyczną, lecz także o to, by pomóc naszym 

gospodarkom narodowym znów stanąć na nogi. W perspektywie 

średnioterminowej dotyczy to także ponownego umożliwienia turystyki 

transgranicznej. Jest to możliwe tylko bez przepisów nakazujących 

kwarantannę. 

Rząd krajowy jest przygotowany i jeszcze dziś ogłosi wejście w życie 

zmienionego rozporządzenia. Nowe regulacje obowiązują od północy”. 

Zmiany zwolnią z ograniczeń nie tylko osoby powracające z państw 

Unii Europejskiej i strefy Schengen (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i 

Szwajcaria), lecz także z Wielkiej Brytanii. W przyszłości w większym 

stopniu uwzględniany będzie także rozwój sytuacji epidemiologicznej 

za granicą. To znaczy, że osoby powracające z innych krajów również 

będą zwalniane z obowiązku kwarantanny, jeśli Instytut Roberta Kocha 

stwierdzi, że w przypadku tych krajów jest to zbędne. I odwrotnie – 

nawrót pandemii w państwach członkowskich Unii Europejskiej i 

Schengen może doprowadzić do przywrócenia środków ochrony w 

odniesieniu do tych krajów. 

Niniejszy komunikat prasowy jest dostępny również w Internecie na 
stronie rządu krajowego www.land.nrw 

Ogólne wskazówki dotyczące ochrony danych osobowych



 


