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Informacja prasowa – 525/06/2020 

Rząd kraju związkowego znosi lockdown w 
okręgu Warendorf / Lockdown w okręgu 
Gütersloh przedłużony o tydzień / Przepisy 
rozporządzenia w sprawie ochrony przed 
koronawirusem przedłużone w całej Nadrenii 
Północnej-Westfalii do 15 lipca 

Premier Laschet: Wyrazy uznania dla obywateli i obywatelek, w 
dalszym ciągu konieczne ograniczenia w celu ochrony zdrowia w 
Gütersloh 

Kancelaria państwowa informuje: 

Rząd kraju związkowego znosi lockdown i ograniczenia w życiu publicznym 

dla okręgu Warendorf z upływem wtorku, 30 czerwca 2020 o północy. W 

okręgu Gütersloh obowiązujące regulacje i ograniczenia zostaną przedłużone 

o tydzień, do 7 lipca 2020. W poniedziałek 29 czerwca 2020 r. premier Armin 

Laschet wraz z ministrem zdrowia Karlem-Josefem Laumannem oraz 

starostami okręgów Gütersloh i Warendorf, Svenem-Georgiem Adenauerem i 

dr. Olafem Gericke poinformował o dalszych działaniach, wyjaśniając 

jednocześnie sposób postępowania. 

Ponadto regulacje zawarte w rozporządzeniu w sprawie ochrony przed 

koronawirusem zostaną przedłużone o dwa tygodnie w całej Nadrenii 

Północnej-Westfalii. Obowiązują one więc co najmniej do 15 lipca 2020 r. 

Premier Armin Laschet: „Podjęte w ostatnich dniach decyzje zorientowane na 

cel oraz konsekwentnie wdrażane działania stanowiły ogromne wyzwanie dla 

mieszkańców okręgów Gütersloh i Warendorf. Jesteśmy tego świadomi. Tym 

bardziej dziękuję im wszystkim za zrozumienie i wsparcie. Dotyczy to także 

burmistrzów na miejscu, z którymi w ścisłym porozumieniu dokonujemy oceny 

sytuacji epidemiologicznej i uzgadniamy podejmowane działania. 

Wyniki największego w Niemczech testowania od czasu wybuchu pandemii 

koronawirusa, obejmującego prawie 40 000 osób, a także rozwój 
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liczby przypadków zakażeń potwierdzają nasze działania i pokazują, 

że nasze skomplikowane decyzje były właściwe. Mimo to ostatnie dni 

powinny być dla nas przestrogą, że wirus nie jest jeszcze pokonany i w 

dalszym ciągu musimy postępować rozważnie i odpowiedzialnie”. 

Premier kontynuuje: „Odpowiedzialny i przejrzysty sposób postępowania 

w okręgach Gütersloh i Warendorf oraz przedłużenie obowiązywania 

regulacji zapewniają okręgom, a także obywatelom i obywatelkom 

Nadrenii Północnej-Westfalii możliwości planowania i poczucie 

wiarygodności”. 

Minister zdrowia Karl-Josef Laumann: Rozwój sytuacji w okręgu 

Gütersloh jest wprawdzie optymistyczny. Jednak na podstawie 

dostępnych danych nie możemy jeszcze być pewni, że sytuacja 

epidemiologiczna ogranicza się prawie wyłącznie do ogniska w rzeźni. 

Nawet jeśli będzie to trudne dla mieszkańców okręgu Gütersloh, w 

nadchodzących dniach będziemy musieli w dalszym ciągu intensywnie 

obserwować tamtejszą sytuację. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim 

ludziom w okręgu Gütersloh, a także w okręgu Warendorf za 

zrozumienie i wytrwałość. Ograniczenia z pewnością nie są łatwe, ale 

konieczne”. 

Starosta Sven-Georg Adenauer: „Zdecydowanie popieram decyzje 

podjęte przez rząd kraju związkowego we współpracy z osobami 

odpowiedzialnymi na miejscu. Wszystkie środki podjęte jak dotąd dla 

okręgu Gütersloh okazały się właściwe i niezbędne. W obliczu zalecanej 

w dalszym ciągu ostrożności nieuniknione jest przedłużenie 

wprowadzonych środków, na razie o jeden tydzień. To dobrze, że ludzie 

w okręgu mają teraz dobrą perspektywę ze względu na zadowalające 

wyniki testów oraz udane zahamowanie rozwoju sytuacji 

epidemiologicznej. Centralną rolę odgrywa przy tym wartość średniej 7-

dniowej zapadalności, wynosząca 50 nowych zakażeń”. 

Starosta dr Olaf Gericke: „Liczne testy, wykonywane w okręgu, 

pokazują, że wirus nie przeniósł się na ogół społeczeństwa. Dlatego 

ponowne zniesienie lockdownu dla okręgu Warendof jest obecnie 

jedyną właściwą decyzją. W ostatnich dniach dokonaliśmy tutaj 

mistrzowskiego wyczynu pod względem logistycznym i w krótkim czasie 

wykonaliśmy bardzo dużo testów. Szczególne podziękowania kieruję do 

wszystkich służb reagowania, które pracowały bez wytchnienia. 

Jednocześnie dziękuję rządowi kraju związkowego  
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oraz rządowi federalnemu za wsparcie, szczególnie w ochronie przed 

stygmatyzacją osób z dotkniętych okręgów. Premier Laschet oraz 

kanclerz Merkel wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec stawiania 

mieszkańców z obu okręgów pod pręgierzem. Doceniamy ten wyraz 

solidarności”. 

Po ujawnieniu ogniska koronawirusa w rzeźni w Rheda-Wiedenbrück 

rząd kraju związkowego podjął konsekwentne środki doraźne i zamknął 

zakład oraz szkoły i przedszkola, a od 23 czerwca 2020 aktywowany 

został drugi stopień lockdownu. W związku z tym w okręgach Gütersloh 

oraz Warendorf wprowadzono zwiększone ograniczenia w życiu 

publicznym. W przestrzeni publicznej mogły przebywać tylko dwie osoby 

lub mieszkańcy jednej rodziny lub gospodarstwa domowego. Ponadto – 

oprócz obowiązujących w całym kraju przepisów rozporządzenia w 

sprawie ochrony przed koronawirusem – konieczne było zamknięcie 

wielu możliwości spędzania wolnego czasu, na przykład muzeów, kin, 

klubów fitness, krytych basenów i barów. Te regulacje wciąż obowiązują 

w okręgu Gütersloh. 

Oprócz ograniczeń w zakresie kontaktów i spędzania wolnego czasu, 

także przestrzeganie nakazanej kwarantanny stanowi istotny klucz do 

skutecznego przerwania łańcucha zakażeń. Ponadto na polecenie rządu 

kraju związkowego przeprowadzono zakrojone na szeroką skalę 

testowanie w dotkniętym regionie, by ocenić, w jakim stopniu 

koronawirus rozprzestrzenił się wśród ludności. Wszyscy obywatele i 

obywatelki okręgów Gütersloh i Warendorf mają możliwość bezpłatnego 

wykonania testu. 

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

Ogólne wskazówki dotyczące ochrony danych osobowych 


