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Comunicat de presă

Prim-ministrul Laschet: Renania de NordWestfalia dă încă de azi următorul semn
pentru o bună vecinătate şi pentru o Europă
consolidată
Federaţia şi landurile decid finalul obligativităţii carantinei pentru
persoanele care se întorc din statele UE şi Schengen, precum şi din
Marea Britanie – prim-ministrul Laschet: Acest pas este o mare
uşurare pentru oameni, mai ales în regiunile de graniţă / Noua
ordonanţă intră în vigoare în Renania de Nord-Westfalia chiar azi
începând de la miezul nopţii
Guvernul Regional comunică următoarele:
Landurile şi federaţia au încheiat astăzi un acord potrivit căruia în zilele
următoare landurile vor exonera persoanele din UE şi spaţiul Schengen
(pe lângă UE şi din Islanda, Norvegia, Liechtenstein şi Elveţia), precum
şi din Marea Britanie care intră în ţară şi care se întorc din străinătate
de obligaţia de a intra în carantină la domiciliu pentru două săptămâni.
Landul Renania de Nord-Westfalia va implementa acest acord
începând chiar de astăzi.
Prim-ministrul Armin Laschet declară în această privinţă: „Germania va
surmonta criza coronavirusului numai dacă în Europa se restabileşte
complet libertatea de circulaţie pentru persoane, mărfuri şi servicii.
Încheierea obligaţiei de carantinare pentru cetăţenii din statele UE şi
statele Schengen, decisă azi de federaţie şi landuri, reprezintă un pas
important în acest sens, pe care noi îi vom face neîntârziat, începând
chiar de astăzi. Acest lucru creează claritate juridică, este o mare
uşurare pentru oameni, mai ales în regiunile de graniţă, şi dă un semnal
economiei noastre interne. Trimitem astfel un mesaj clar şi vecinilor
noştri, pe drumul de întoarcere către normalitatea europeană.
Europa a reprezentat pentru noi chiar de la începutul pandemiei o parte
a soluţiei. Ne-am impus acest crez şi faţă de guvernul federal. În
Renania de Nord-Westfalia, graniţele cu Belgia şi Olanda nu au fost
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niciun moment închise. Ca parte a unei ‚Cross-Border Task Force‘ ne
aflăm încă de la începutul crizei într-o strânsă colaborare cu vecinii
noştri, pentru a combate împreună pandemia de coronavirus. Este vorba
nu numai despre schimbul de informaţii între autorităţi şi guverne şi
despre ajutorul medical reciproc, ci şi despre a repune pe picioare
economiile naţionale. Pe termen mediu, aceasta înseamnă inclusiv a
face din nou posibil turismul transfrontalier, iar acest lucru este posibil
numai fără obligativitatea carantinării.
Guvernul Regional este pregătit şi va promulga ordonanţa modificată
chiar în cursul zilei de astăzi. Noua ordonanţă va fi în vigoare începând
cu miezul nopţii.“
Aceste schimbări nu prevăd numai ridicarea restricţiilor pentru cei care
se întorc din UE şi statele Schengen Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi
Elveţia, precum şi din Marea Britanie, ci şi urmărirea mai atentă a
situaţiei epidemiologice în străinătate pe viitor. Astfel se vor putea ridica
restricţiile şi pentru persoane care se întorc din alte state, dacă Institutul
Robert Koch constată că carantina este dispensabilă pentru statele
respective. Invers, o agravare a pandemiei în statele membre UE şi
statele Schengen poate face să fie din nou necesare măsuri de
protecţie în ce priveşte aceste state.
Prezentul comunicat de presă este disponibil şi pe Internet, la adresa
Guvernului Regional www.land.nrw
Notă generală privind protecţia datelor
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