STANJE NA NIZOZEMSKEM, 20. 4. 2020

Ukrepi vlade in potek virusa na Nizozemskem (mislim, da je v Belgiji podobno, le malce
bolj strogo): Tu se je vlada odločila za milejši lockdown, zato so tudi ne-živilske trgovine
odprte, javni prevoz dela, meje so odprte. So pa šole zaprte, ljudje delajo od doma in
opozarja se na 1,5 m distance. Želijo vzpostaviti skupinsko imuniteto tako, da na splošno
zdravi ljudje zbolijo in prebolijo ter postanejo imuni. Testirajo le starejše ljudi in ljudi
šibkega zdravja ter zdravstveno osebje, tako da točnega števila okužb se ne ve. Zaradi
drugačnega pristopa bo po mojem mnenju okrevanje precej bolj dolgotrajno kot pa v
Sloveniji. Govori se, da bi z julijem mogoče šlo na bolje, a tega ne more nihče vedeti
zagotovo - lahko bo prej, lahko kasneje. Prihodnji teden bo vlada imela tiskovno konferenco,
po kateri bo bolj znano, kakšni so ukrepi za bližnjo prihodnost.
Vzdušje med ljudmi: Težko je posploševati, a mislim, da je vse skupaj bolj sproščeno kot
v Sloveniji. Igrišča so polna otrok, vrsta pred sladoledarno je dolga, marsikdo ne upošteva
distance. Nekateri so seveda bolj striktni od drugih. Moje mnenje je, da ko bo ponovno
možno potovati, bodo ljudje ponovno začeli potovati. Torej čaka se na smernice s strani
vlade in strokovnjakov ter turističnega sektorja, ki je primoran k pavzi. Bodo pa najbrž ljudje
prilagodili način potovanja - raje avto ali vlak kot letalo (kar je za Slovenijo ok), raje manjše
nastanitve kot pa veliki resorti (tudi ok), raje narava kot mesta (super) ter izogibanje
destinacijam, kjer je bila situacija najhujša (tudi dobro).
Kaj pravijo naši gosti: Mi za odpovedana potovanja izdajamo corona vavčerje, kar je kar
dobro sprejeto, tudi veliko je bilo o vavčerjih govora v medijih. Ljudi najbolj skrbi finančna
plat, torej ali bodo dobili denar nazaj. Načeloma želijo skoraj vsi, za katere smo odpovedali
aprilska in majska potovanja, v prihodnosti ponovno bukirati. Veliko sprašujejo, ali bomo
odpovedali julijska potovanja, a je za to še prezgodaj.
Scenariji v firmi: Jaz se bojim, da se bo zgodilo sledeče... V Sloveniji bo virus hitro mimo,
na Nizozemskem in v Belgiji pa še ne. Tako se bo turistični trg v Sloveniji ponovno odprl, a
Slovenija ne bo pustila, da Nizozemci in Belgijci (ter druge države, ki še niso zagotovo
opravile z virusom) pridejo na dopust. Mi smo pripravljeni, da bo mogoče treba julijska
potovanja odpovedati, za avgust še imamo upanje. Pospešeno delamo na ponudbi za jesen
in zimo.
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