Nemčija
V Nemčiji še vedno velja socialna distanca, vendar so že dovoljeni obiski med gospodinjstvi, prav
tako so dovoljena druženja na prostem, postopno se odpirajo gostinski in nastanitveni obrati (glede
na zvezne dežele in sicer od 11. – 30. maja), prav tako izobraževalne ustanove ter trgovine vseh
vrst, tudi večje, omejitev glede velikosti trgovin ni. Postopno se odpirajo tudi druge servisne
službe. Prepoved večjih dogodkov v Nemčiji velja do 31. avgusta. Pojavlja se možnost manjših
(do 100 udeležencev) prireditev v začetku junija v nekaterih zveznih deželah, ki bodo zadostile
potrebnim higienskim standardom ter sledljivosti udeležencev. Nekatere zvezne dežele prav tako
predlagajo zagon sejemske industrije s prilagojenimi pogoji in sicer od junija dalje.
Minister za zunanje zadeve Heiko Maas daje upanje za poletne počitnice v priljubljenih
počitniških destinacijah v Evropi. Napoveduje namreč, da bi lahko opozorilo za potovanja po
svetu, ki je trenutno veljavno do 15.6, bilo umaknjeno že prej in sicer za posamezne države z dobro
epidemiološko sliko. Predstavlja si tudi bilateralne dogovore s priljubljenimi počitniškimi destinacijami
izven EU, kamor bi potem tudi bila mogoča potovanja. V tem tednu so potekali pogovori z zunanjimi
ministri Francije, Avstrije, Hrvaške, Grčije, Bolgarije, Cipra, Malte, Italije, Španije in Portugalske ter
Slovenije, saj tudi Slovenija v zadnjih letih vse bolj sodi med priljubljene destinacije nemških turistov.
Predsednik DRV (Deutsche Reiseverband) Norbert Feibig meni, da je specifičen pregled razmer v
posameznih državah dober in pravilen prostor ter pomemben korak v pravo smer, da se začne
obnovitev potovanj in celotne turistične panoge. Prav tako izpostavljajo še nadaljnjo sledenje strogim
higienskim standardom tudi na dopustu.

V sredo, 13. maja, je bil sklenjen dogovor glede odprtja mej. S sosednjo Avstrijo velja dogovor o
popolnem odprtju mej od dne 15. maj, prav tako so to potrdili s Francijo in Švico, nadaljevali bodo z
vsemi evropskimi državami, ki se bodo uspešno bojevale z virusom in bodo imele sprejemljivo
epidemiološko sliko. Od 16. maja dalje pa so pregledi na mejah s temi državami samo še naključni. Z
Nizozemsko in Belgijo so bile kontrole že do sedaj zelo omiljenje, isto se nadaljuje od 16. maja, od
tega datuma dalje velja to dodatno še za meje z Luksemburgom, Dansko, Poljsko in Češko. Vse več
zveznih dežel je v tem tednu preklicalo odlok o nujni 14-dnevni karanteni ob vstopu ali povratku
v državo - to so preklicale Bavarska, Baden Württemberg, Severno Porenje Vestfalija, Spodnja
Saška in Hessen in ostale, ki so najbolj pomembne za slovenski turizem. Po tej informaciji so se
povpraševanja na predstavništvu STO v Nemčiji vsekakor povečala, vendar je potrebno poudariti,
da odsvetovanje turističnih potovanj v druge države velja še do 14. junija.

To še vedno zagovarja zvezni urad za zunanje zadeve. Do tega datuma vsi organizatorji
potovanj tudi odpovedujejo organizirana potovanja. Spodbujanje preživljanja počitnic doma
se nadaljuje.
Po javnomnenjski raziskavi (poročanje ARD) vsak drugi Nemec namerava to poletje ostati
doma, 31 % jih namerava potovati znotraj Nemčije, 19 % v drugo evropsko državo, 3 % je še
negotovih in razmišljajo o dopustu zunaj Evrope.
Lufthansa sporoča, da bo z junijem vzpostavila več kot 100 linij, vendar bo še vedno letela samo s
15% zmogljivostjo. Linija Frankfurt – Ljubljana je potrjena od 15. junija dalje.
Vir: Predstavništvo STO v Nemčiji

