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Rząd kraju związkowego uchwalił dalsze
środki mające na celu zahamowanie
rozwoju pandemii koronawirusa
Laschet: Ograniczenia wymagają poświęceń, jednak jest
teraz niezwykle ważne, by w sposób rozsądny i
zdecydowany spowolnić nasze życie.
Wstrzymanie prawie wszystkich ofert w zakresie organizacji czasu wolnego, sportu, rozrywki
oraz kształcenia pozaszkolnego, zamknięcie „lokali rozrywkowych” oraz ograniczenia dla
centrów handlowych
Rząd kraju związkowego informuje:
Podczas posiedzenia gabinetu w niedzielę 15 marca 2020 rząd krajowy Nadrenii PółnocnejWestfalii uchwalił dalsze środki mające na celu zahamowanie rozwoju pandemii
koronawirusa.
Na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Polityki Społecznej jeszcze w
niedzielę wstrzymane zostaną prawie wszystkie oferty w zakresie organizacji czasu wolnego,
sportu, rozrywki oraz edukacji na terenie całego kraju związkowego. Już od poniedziałku
wszystkie „lokale rozrywkowe”, jak np. bary, kluby, dyskoteki, hale widowiskowe, teatry,
kina, muzea muszą zostać zamknięte. Dotyczy to także agencji towarzyskich.
Od wtorku zamknięte muszą zostać także wszystkie studia fitness, baseny i parki wodne oraz
sauny. Również od wtorku zabronione są spotkania w klubach sportowych oraz innych
organizacjach sportowych i rekreacyjnych, a także korzystanie z ofert uniwersytetów
ludowych, szkół muzycznych oraz innych publicznych i prywatnych pozaszkolnych instytucji
edukacyjnych.
Dostęp do sklepów z wyposażeniem wnętrz oraz centrów handlowych, galerii handlowych
lub outletów będzie dozwolony wyłącznie w celu zaspokojenia pilnych potrzeb i w ściśle
określonych warunkach – szczególnie dlatego, że po zamknięciu szkół od poniedziałku
uczniowie gromadzą się tam w większych grupach.
Zamknięcie i ograniczenia obowiązują niezależnie od sposobu finansowania czy stosunków
własnościowych.
W celu zapewnienia zaopatrzenia w artykuły spożywcze, gotówkę, odzież, leki oraz artykuły
codziennego użytku, otwarte pozostaną banki, obiekty handlu detalicznego, w szczególności
w zakresie żywności i paszy, apteki oraz drogerie. Biblioteki, restauracje, zakłady
gastronomiczne i hotele powinny przestrzegać ścisłych ograniczeń, mających na celu
zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Premier Armin Laschet oświadczył: „W tej poważnej sytuacji musimy zapewnić niezbędne
zaopatrzenie w pełnym zakresie. Należy jednak zdecydowanie unikać wszelkich aktywności
rekreacyjnych oraz kontaktów społecznych, które nie są absolutnie konieczne. O ile dla wielu
osób oznacza to poświęcenie i ograniczenia, o tyle jest teraz niezwykle ważne, by w sposób
rozsądny i zdecydowany spowolnić nasze życie”.
Regulacje będą na razie obowiązywać do 19 kwietnia 2020 roku, analogicznie do
ogłoszonego już w piątek zamknięcia szkół i przedszkoli. Następnie decyzje w sprawie
dalszego postępowania będą podejmowane na podstawie aktualnej oceny sytuacji, wydawanej
przez Instytut Roberta Kocha.

