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Informacja prasowa - 271/04/2020 

Rząd krajowy wdraża dalsze środki dotyczące 
postępowania z pandemią koronawirusa  

Nowe częściowo ustalenia wchodzą w życie od 20 kwietnia / 
Premier Laschet: Zachowanie dystansu i ochrona będą nadal 
kryterium i regułą naszego codziennego życia  

Rząd krajowy informuje: 

Gabinet rządu uchwalił w czwartek, 16 kwietnia 2020 r. dalsze środki 

dotyczące postępowania z pandemią koronawirusa. Minister Zdrowia 

Karl-Josef Laumann podpisał zmiany w rozporządzeniu o ochronie 

przed koronawirusem, wchodzące w życie od 20 kwietnia.  

 

Premier Armin Laschet: „Federacja i kraje związkowe ustaliły w środę 

wspólny kurs prowadzący do odpowiedzialnej normalności. Możliwość 

zrobienia tych pierwszych kroków zawdzięczamy w pierwszej kolejności 

obywatelom: każdy z nich przyczynił się swoim osobistym 

zachowaniem, trzymaniem się ustalonych reguł, bolesną rezygnacją z 

kontaktów socjalnych do tego, że rozprzestrzenianie się koronawirusa 

zostało spowolnione. Ta silna solidarność w naszym społeczeństwie 

wywiera na mnie duże wrażenie i za to pragnę z serca podziękować. 

Teraz ważnym jest utrzymanie pozytywnych rezultatów w zahamowaniu 

rozprzestrzeniania się pandemii i jednocześnie podjęcie 

odpowiedzialnych i intensywnych kroków mających na celu powolne 

przywrócenie życia publicznego. Zachowanie dystansu i ochrona będą 

nadal kryterium i regułą naszego codziennego życia.“ 

 

Rozporządzeniem o ochronie przed koronawirusem zostaną 

wprowadzone w życie działania ustalone wspólnie w środę przez 

premierów i kanclerz federalną.  

 

Zmiany dotyczą szczególnie handlu. Od 20 kwietnia 2020 r. oprócz już 

działających placówek handlowych mogą dzięki temu być otwarte 

wszystkie księgarnie, sklepy zoologiczne, budowlane, ogrodnicze, 

włącznie z porównywalnymi sklepami specjalistycznymi (np. kwiaciarnie, 
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sklepy z artykułami sanitarnymi, żelaznymi, malarskimi, budowlanymi 

czy z wykładzinami podłogowymi). Mogą być otwarte również sklepy z 

artykułami wyposażenia wnętrz, dla dzieci, salony samochodowe i 

sklepy rowerowe.  

Ponadto mogą wznowić działanie wszystkie placówki handlowe, których 

regularna powierzchnia sklepowa, określona rozporządzeniem Nadrenii 

Północnej-Westfalii o handlu detalicznym, nie przekracza 800 metrów 

kwadratowych. Wszystkie placówki są przy tym zobowiązane do 

podjęcia działań umożliwiających zachowanie higieny, sterowanie 

wstępu do sklepu, unikanie tworzenia się kolejek i zachowanie 

minimalnego dystansu 1,5 metra między osobami. 

 

Na podstawie postanowień kanclerz federalnej i ministrów, Ministerstwo 

do Spraw Szkolnictwa i Edukacji planuje ostrożny i stopniowy powrót do 

pracy szkół. 20 kwietnia w Nadrenii Północnej-Westfalii mają zostać 

otwarte najpierw szkoły ponadpodstawowe, najpierw jedynie po to, żeby 

nauczyciele i organy prowadzące szkoły mogły poczynić przygotowania 

konieczne do wznowienia pracy szkół. Od czwartku, 23 kwietnia 2020 r., 

pierwsi uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym będą zdawać 

egzaminy końcowe mogą zacząć dobrowolnie znowu uczęszczać do 

szkoły w celu przygotowania się do egzaminów. Jeżeli rozwój przyrostu 

infekcji na to pozwoli, to od 4 maja 2020 r. szkoły będą stopniowo 

otwierane – najpierw dla uczniów czwartych klas w szkołach 

podstawowych, żeby możliwie jak najlepiej przygotować te dzieci na 

czekające ich latem przejście do szkół ponadpodstawowych. Pierwsze 

otwarcia szkół są możliwe jedynie przy zachowaniu rygorystycznych 

wytycznych dotyczących higieny i ochrony przed infekcją. Oprócz 

wytycznych dotyczących planów higieny, wkrótce zostaną przekazane 

szkołom specjalnie opracowane porady dotyczące higieny w szkole w 

warunkach pandemii. Zdrowie uczniów, nauczycieli i wszystkich 

pracowników szkół stanowi dla rządu krajowego najwyższy priorytet. 

 

Zmienione rozporządzenie o ochronie przed koronawirusem obowiązuje 

w okresie od 20 kwietnia do (jak na razie) 3 maja 2020 r. Pod koniec 

kwietnia premierzy i kanclerz federalna spotkają się ponownie w celu 

omówienia kolejnych kroków.  

 
Powyższy tekst prasowy jest dostępny również przez internet pod adresem 
internetowym rządu krajowego www.land.nrw 
 

Wskazówka o ochronie danych dotyczących mediów społecznościowych 


