Governo regional da
Renânia do Norte-Vestefália

Comunicado de imprensa

Ministro-presidente Laschet: Renânia do
Norte-Vestefália marca ainda hoje o próximo
passo em termos de boa vizinhança e
melhores relações com a Europa
Governo federal e governos regionais decidem acabar com a obrigação
de quarentena para os retornados de viagens dos países da UE e do
espaço Schengen, bem como da Grã-Bretanha – Ministro-presidente
Laschet: Etapa representa um grande alívio para as pessoas, em
particular, nas regiões fronteiriças / Novo regulamento entra ainda hoje
à meia-noite em vigor na Renânia do Norte-Vestefália
O governo regional informa:
Os governos regionais acordaram hoje com o governo federal que as regiões
deverão retirar a obrigação de quarentena domiciliar durante duas semanas
imposta aos retornados de países da UE e do Espaço Schengen (que inclui,
para além da UE, a Islândia, Noruega, Liechtenstein e Suíça), bem como da
Grã-Bretanha. A Renânia do Norte-Vestefália irá implementar este acordo
ainda hoje.
A este respeito, o Ministro-presidente Armin Laschet afirma: "A Alemanha só
superará a crise do coronavírus se a liberdade de circulação de pessoas,
bens e serviços na Europa for totalmente restabelecida. O fim da obrigação
de quarentena para cidadãos da UE e do espaço Schengen acordado hoje
entre o governo federal e os governos regionais é um passo importante
nesse sentido, o qual implementaremos ainda hoje. Isto cria clareza jurídica e
é um grande alívio para as pessoas, em particular, nas regiões fronteiriças, e
envia um sinal à nossa economia doméstica. Com isto, enviamos também
uma mensagem aos nossos países vizinhos relativamente ao rumo a tomar
para voltar à normalidade europeia.
Para nós, a Europa foi parte da solução desde o início da pandemia.
Também assegurámos isso face ao governo federal. Na Renânia do NorteVestefália, as fronteiras com a Bélgica e com os Países Baixos nunca foram
fechadas. Através de uma "Cross-Border Task Force", temos colaborado
estreitamente com os nossos vizinhos desde o início
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para combater a pandemia do coronavírus em conjunto. Não se trata apenas
de partilhar informações entre autoridades e governos e assistência médica
mútua, mas também de ajudar as nossas economias nacionais a recuperarem.
A médio prazo, isto inclui também tornar novamente possível o turismo
transfronteiriço. Isso só é possível sem regulamentos que imponham a
quarentena.
O governo regional está preparado e irá anunciar ainda hoje o regulamento
alterado. O novo regulamento entra em vigor a partir da meia-noite."
Com as alterações, não só os retornados de países da UE e do espaço
Schengen, nomeadamente, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, como
também da Grã-Bretanha verão as restrições levantadas. Futuramente,
também será dada mais atenção à taxa de infeções geral no estrangeiro.
Assim, também serão levantadas as restrições impostas aos retornados de
outros países quando o Instituto Robert Koch determinar que a quarentena é
dispensável para estes países. Inversamente, o ressurgimento da pandemia
nos estados-membros da UE e do espaço Schengen poderá levar a que
sejam novamente tomadas medidas de segurança face a estes países.
Este comunicado de imprensa está também disponível online, no
endereço Web do governo regional, em www.land.nrw
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