ODMRAŻANIE NIEMIECKIEJ GOSPODARKI – ROZPORZĄDZENIA
Wczoraj po południu odbyła się konferencja prasowa premiera landu Nadrenii Północnej-Westfalii
Armina Laschet. Wydane zostały nowe rozporządzenia dla landu. Jak wcześniej wspominałam, każdy
land ma dużą autonomię w decydowaniu o etapach odmrażania gospodarki. Land NRW jest o tyle
kluczowy, że mieszka w nim najwięcej mieszkańców w porównaniu z pozostałymi landami i był w grupie
3 landów najbardziej dotkniętych pandemią, jeżeli chodzi o ilość chorych. Co więcej, NRW ze stolicą
w Duesseldorfie jest landem, do którego trafia ok. 25% całego polskiego eksportu do Niemiec, land ten
skupia wiele firm, także zagranicznych, społeczności międzynarodowych i oczywiście ma duży teren
targowy. Skoro zatem w tym landzie zaproponowano daty, jak podaję poniżej, może to być pozytywny
sygnał także dla reszty kraju i dalej Europy.
Podkreślono też, że podane wytyczne to oczekiwania, ale niezbędne jest monitorowanie sytuacji,
badania ok. 10 wskaźników, dalsze badania nad wirusem (współpraca z uniwersytetem w landzie),
monitorowanie gospodarki, dużo testów itp. Każdy land był w innym stopniu doświadczony pandemią,
każdy ma inny poziom strat i wymaga celowych, indywidualnych działań dostosowanych do regionu.
Ważne jest też by społeczeństwo zaakceptowało nowe reguły bezpieczeństwa i je stosowało.
Ciekawostką jest to, że jednym ze wskaźników jest ilość dostępnych łóżek w szpitalach. Na ten moment
land dysponuje 1/3 wolnych łóżek, co oznacza, że są też możliwe operacje z innych powodów niż
leczenie koronawirusa.
Etapy odmrażania gospodarki w landzie NRW (oczywiście dla wszystkich tych branż obowiązywać mają
nowe reguły bezpieczeństwa, higieny i zachowania odstępu, maski w miejscach publicznych nadal
obowiązują):
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

od 7 maja możliwy sport, spędzanie czasu wolnego na powietrzu
od 11 maja szkoły, przedszkola, ośrodki dla dzieci
od 11 maja handel i usługi przy regule 1 klient na 10m2
od 11 maja gastronomia i turystyka, w tym hotele, pola kempingowe, możliwość turystyki
kempingowej, wynajem łódek, punkty informacji turystycznej
możliwe przemieszczanie się w dwie rodziny a nie jak dotychczas pojedynczo lub w ramach
jednej rodziny
od 11 maja otwarte fitness studia, studia tańca, ośrodki sportowe w budynkach
od 11 maja możliwe małe koncerty na zewnątrz, szkoły muzyczne
od połowy maja Bundesliga, rozgrywki piłkarskie
od 20 maja czynne baseny otwarte
od 30 maja targi specjalistyczne ( mniejsze ), kongresy mogą być organizowane
od 30 maja dostępne dyscypliny sportu w pomieszczeniach, także sporty wymagające
kontaktu osobistego np. sztuki walki, także baseny w budynkach
od 30 maja teatry, opery, kina i próby artystów
hotel, turystyka – prowadzone są rozmowy z sąsiadami Belgia, Luxemburg, Niderlandy, by
wspólnie odmrozić te branże i otworzyć granice. Nie wspomniano na razie o innych sąsiadach
(plany są na maj/czerwiec)
duże imprezy targowe, powyżej 1 000 uczestników nie mogą być organizowane do 31 sierpnia
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