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Başbakan Laschet: Kuzey Ren-Vestfalya
bugünden iyi komşuluğun ve daha fazla
Avrupa'nın mesajını vermektedir
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Federal hükümet ve eyalet hükümetleri AB ve Schengen ülkelerinin
yanı sıra Büyük Britanya'dan gelen yolcuları geri almak için
karantina yükümlülüğünü sona erdirmeye karar verdiler - Başbakan
Laschet: Bu adım, özellikle sınır bölgelerinde yaşayan insanlar için
büyük bir rahatlama sağlayacak / Yeni düzenleme bugün gece
yarısı Kuzey Ren-Vestfalya'da yürürlüğe giriyor
Eyalet hükümeti şunu bildirmektedir:
Eyalet hükümetleri bugün federal hükümetle, eyaletlerin önümüzdeki
birkaç gün içinde AB ve Schengen ile ilişkili eyaletlerden (AB İzlanda,
Norveç, Lihtenştayn ve İsviçre'ye ek olarak) ayrıca Büyük
Britanyadan'dan gelen yolcuları ülkeye alabilmeleri konusunda
anlaşmaya varmıştır. Bu şekilde ülkeye giriş yapan yolcular iki hafta
boyunca karantinaya alınacaktır. Kuzey Ren-Vestfalya bugün itibariyle
bu anlaşmayı uygulayacaktır.
Başbakan Armin Laschet bu konuyla ilgili olarak şunu ifade etmiştir:
“Almanya ancak Avrupa dolaşım özgürlüğü insanlar, mallar ve hizmetler

için tamamen tekrar sağlandığında korona krizinin üstesinden
gelebilecektir. Bugün federal ve eyalet hükümetleri tarafından AB ve
Schengen devletleri vatandaşlarına yönelik karantina yükümlülüğünün
sona erdirilmesi kararı önemli bir adımdır ve bunu bugün hemen
uygulayacağız. Bu yasal netlik yaratır ve özellikle sınır bölgelerinde
insanlar için büyük bir rahatlama sağlar ve yurtiçi ekonomimize önemli
bir mesaj verir. Ayrıca Avrupa normalleşme sürecine geri dönerken
komşu ülkelerimize de net bir mesaj gönderiyoruz.
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Avrupa, salgının başlangıcından beri bizim için çözümün bir parçasıydı.
Bunu federal hükümete yönelik olarak da savunduk. Kuzey RenVestfalya'da, Belçika ve Hollanda'ya yönelik sınırlar hiçbir zaman
kapatılmadı. "Sınır ötesi bir görev gücü" kapsamında, korona salgınıyla
birlikte savaşmak için en başından beri komşularımızla yakın temas
halinde olduk. Bu sadece yetkililer ve hükümetler arasında bilgi alışverişi
ve karşılıklı tıbbi yardımı sağlamak için değil, aynı zamanda
ekonomilerimizin ayağa kalkmasına yardımcı olsun diye yapılmıştır. Bu
orta vadede, sınır ötesi turizmin yeniden etkinleştirilmesini de içerir. Bu
ancak karantina düzenlemeleri olmaksızın mümkündür.
Eyalet hükümeti hazırlıklıdır ve değiştirilen yönetmeliği bugün ilan
edecektir. Yeni yönetmelik gece yarısından itibaren uygulanacaktır. "
Yapılan değişikliklerle sadece AB ve Schengen ülkeleri İzlanda,
Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'nin yanı sıra Büyük Britanya'dan geri
dönenler kısıtlamalardan kurtarmayacak. Gelecekte, yurtdışındaki
enfeksiyon süreci de daha fazla dikkate alınacaktır. Robert Koch
Enstitüsü bu ülkeler için karantinaya gerek olmadığını belirlerse, diğer
ülkelerden geri dönenler de sınırlandırmalardan muaf tutulacaktır. Diğer
taraftan, AB üye ülkelerinde ve Schengen ülkelerinde salgının yeniden
canlanması, bu ülkelerle ilgili olarak yeniden koruyucu önlemlerin
alınmasına yol açabilir.

Bu basın bülteni internette eyalet hükümetinin www.land.nrw
adresindeki web sitesinde de bulunabilir.
Sosyal medya ile ilgili veri koruma bildirimi
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