Najnovije: Pravilnik o zaštiti od koronavirusa
Koji su ključni podaci važni u pogledu zaštitnih mjera?
Stručno vijeće njemačke savezne vlade snažno je upozorilo na ugrožavanje ključne
infrastrukture prevelikim manjkom osoblja (zbog zaraze i karantena). To je također jasno
navedeno kao cilj pravilnika. Osim dogovorene prilagodbe karantenskih propisa, prije svega
je potrebno ograničiti ukupan broj zaraženih, zbog čega je ukupan broj novozaraženih, osim
broja novozaraženih na bolničkom liječenju, opet ključni pokazatelj nužnosti zaštitnih mjera.
Automatska prilagodba zaštitnih mjera u slučaju promjene broja novozaraženih na bolničkom
liječenju dosljedno je izostavljena.

Koja ograničenja kontakta vrijede?
Ograničenja kontakta vrijede i za necijepljene i cijepljene osobe.
Ljudi koji nisu potpuno cijepljeni niti oporavljeni, mogu se sastajati samo s članovima
vlastitog kućanstva i najviše dvije osobe iz drugog kućanstva na privatnim sastancima u
javnim i privatnim prostorima. Djeca mlađa od 14 godina se ne ubrajaju. Prilikom utvrđivanja
kućanstva supružnici, životni partneri i izvanbračni partneri ubrajaju se u jedno kućanstvo,
čak i ako ne žive zajedno.
Privatna okupljanja na koja dolaze samo oni koji su cijepljeni ili ozdravili, može se
odvijati i s ukupno do 10 osoba, bez obzira iz koliko kućanstava dolazi tih 10 osoba. Ovdje se
ne ubrajaju ni djeca mlađa od 14 godina.

Vrijedi li i dalje obveza nošenja maske?
Da. Bez obzira na vrijednosti broja novozaraženih, obveza nošenja medicinske maske
nastavlja se primjenjivati u sljedećim područjima:





u lokalnom i međugradskom javnom prijevozu,
u zatvorenom javnom prostoru, npr. trgovinama,
na otvorenom u redovima, prostorima za čekanje i izravno na prodajnim štandovima,
blagajnama ili sličnim uslužnim šalterima,
na otvorenom, ukoliko nadležno tijelo to izričito naloži za posebno imenovana
područja općom uredbom.

Na događanjima i okupljanjima na otvorenom, obveza nošenja barem jedne medicinske
maske temelji se na odgovarajućim propisima o pristupu ili sljedećim mjerama:
1. Ako svi imaju pristup događaju ili okupljanju, bez obzira na dokaz o testiranju ili
cijepljenju, mora se nositi barem jedna medicinska maska.
2. Ako samo testirane ili cijepljene osobe imaju pristup događaju ili okupljanju, barem jedna
medicinska maska se mora nositi samo ako se ne održava minimalna udaljenost od 1,5 metra.
3. Ako samo cijepljene osobe imaju pristup, nema obveze nošenja maske. No, preporuča se
nošenje maske ako se ne može održati minimalna udaljenost od 1,5 metra od drugih osoba.

Osobe odgovorne za događaj ili okupljanje dužne su obavijestiti sudionike o važećim
propisima i ukazati na njihovo poštivanje u slučaju kršenja.
Osim toga, nošenje maske se preporuča svugdje, uključujući i na otvorenom, gdje se ne može
održavati minimalna udaljenost od 1,5 metra od drugih ljudi.

Koje su iznimke od obveze nošenja maske?
Iznimno, nošenje maske može se odbaciti u sljedećim slučajevima, na primjer:










u privatnim sobama pri isključivo privatnim druženjima,
u restoranima i drugim gastronomskim objektima na fiksnim sjedećim ili stajaćim
mjestima,
prilikom intervencija službi za sigurnost, vatrogasnih postrojbi itd.,
u komunikaciji s gluhom ili nagluhom osobom,
kod osoba koje ne mogu nositi masku iz zdravstvenih razloga (potrebna potvrda),
za jelo i piće,
kod cijepljenih članova zborova koji pjevaju zajedno ili cijepljenih pjevača ili glumaca
tijekom nastupa u sklopu kulturne ponude, uključujući potrebne probe, ako su dotične
umjetničke aktivnosti moguće samo bez nošenja maske,
kao i iz drugih razloga, ako skidanje maske uz održavanje minimalne udaljenosti od
1,5 metra traje samo nekoliko sekundi.

Sve iznimke od obveze nošenja maske navedene su u § 3. stavku 2. Pravilnika o zaštiti od
koronavirusa. Dokument se može pronaći na web stranici www.mags.nrw/coronavirusrechtlicheregelungen-nrw.
Djeca koja još nisu školarci oslobođena su obveze nošenja maske. Školarci mlađi od 13
godina koji medicinsku masku ne mogu nositi jer im njen oblik ne pristaje kao zamjenu
moraju nositi svakodnevnu masku.

Što znači pravilo 3G?
Objekti i usluge koje podliježu pravilu 3G otvorene su za one koji su u potpunosti cijepljeni i
za one koji su se oporavili. Mora se dokazati da su svi ostali ljudi bili negativni. Priznaju se
PCR testovi koji nisu stariji od 48 sati i brzi testovi koji nisu stariji od 24 sata.

U kojim se područjima primjenjuje 3G?
Pravilo 3G (pristup za cijepljene, oporavljene ili trenutno testirane) primjenjuje se na:






pogrebe i građanske brakove,
ponude i događanja za školsko, sveučilišno, strukovno obrazovanje ili obrazovanje
vezano uz posao, rani odgoj i obrazovanje u dječjim vrtićima, političko obrazovanje i
samopomoć, kao i integracijske tečajeve,
neturistička noćenja (osobe koje nisu cijepljene moraju po dolasku i nakon isteka
valjanosti predočiti negativan test),
frizerske usluge (pod uvjetom da osoba koja pruža uslugu i klijent nose FFP-2 masku,
a ne samo medicinsku masku),















sajmove i kongrese za komercijalne dobavljače i zainteresirane strane kao i događanja
na kojima sudjeluju samo članovi tvrtki i poduzeća i koja se provode u skladu sa
zahtjevima zaštite radnog prava od infekcija,
sastanke u smislu članka 8. njemačkog ustava (uređuje slobodu okupljanja) na javnim
mjestima u zatvorenom prostoru,
skupštine u smislu članka 8. njemačkog ustava na otvorenom s više od 750 sudionika
u isto vrijeme,
sastanke općinskih tijela i zakonom propisane sastanke tijela javnih i privatnih
ustanova, poduzeća, zajednica, stranaka ili udruga kao i informativne i raspravne
događaje političkih stranaka bez društvenog karaktera,
korištenje sveučilišnih knjižnica (uključujući beskontaktno posuđivanje i vraćanje
medija) i sveučilišnih menzi od strane članova sveučilišta,
beskontaktnu posudbu i vraćanje medija u knjižnice,
ponude socijalnog rada s mladima i rada s mladima za socijalno ugrožene mlade, kao i
ponude prema § 16. knjige VIII njemačkog Zakonika o socijalnoj sigurnosti (dobrobit
djece i mladih),
rekreacijska putovanja za djecu, mlade i obitelji iz javnih i nezavisnih organizacija za
skrb o djeci i mladima (osobe koje nisu cijepljene moraju po dolasku i ponovno četiri
dana kasnije predočiti negativan test ili zajednički provesti test za samotestiranje pod
nadzorom),
stacionarne ustanove za skrb za djecu i mlade za koje je potrebna radna dozvola u
smislu § 45. et seq. knjige VIII njemačkog Zakonika o socijalnoj sigurnosti (dobrobit
djece i mladih), pri čemu su djeca i mladi isključeni iz ove uredbe.

U sektoru obrazovanja, 3G se primjenjuje na ponude i događaje u školskom, sveučilišnom,
strukovnom ili poslovnom obrazovanju (uključujući sajmove osposobljavanja, razmjene
poslova i događanja za orijentaciju u karijeri), rano djetinjstvo u dnevnoj skrbi, političko
obrazovanje i samopomoć, kao i integraciju tečajevi i korištenje sveučilišnih knjižnica i
sveučilišnih menzi od osoba koje izravno pripadaju sveučilištu ili ustanovi kao zaposlenici ili
studenti.
Država je izdala vlastitu sveučilišnu uredbu o epidemiji koronavirusa za sveučilišta. U skladu
s tim, sveučilišta i fakulteti također mogu smanjiti broj sudionika direktnih događanja, ovisno
o učestalosti zaraze te prilagoditi pokušaje izuzeća i povlačenja na način da studenti ne budu u
nepovoljnom položaju zbog pandemije.

Što vrijedi za posjetitelje bolnica, staračkih domova / domova za starije i
nemoćne i sličnih ustanova?
U slučaju bolnica, staračkih domova i domova za starije i nemoćne te potpunih ili polubolničkih ustanova za njegu i smještaj starijih, invalidnih ili osoba kojima je potrebna njega,
primjenjuje se savezna uredba § 28b. stavka 2. njemačkog Zakona o zaštiti od zaraznih
bolesti: ovdje poslodavci, zaposlenici i posjetitelji moraju biti testirane osobe, odnosno
posjedovati potvrdu o testiranju koja im se izdaje. Prema zakonskim propisima, to vrijedi bez
obzira na to jesu li istovremeno cijepljeni ili ozdravili. Posjetitelji objekata za zajednički
smještaj tražitelja azila, onih koji su zakonski obvezni napustiti zemlju, izbjeglica i kasnih
preseljenih te stacionarnih ustanova socijalne skrbi također moraju imati negativan rezultat
testa u skladu s člankom 8. stavkom 5. njemačke Uredbe o testiranju i karanteni za
koronavirus.

Što znač pravilo 2G?

Pravilo 2G znači da objekte i ponude smiju koristiti samo potpuno cijepljene i oporavljene
osobe. Pravilo 2G odnosi se na sve aktivnosti i sadržaje u slobodno vrijeme. Svima koji nisu u
potpunosti cijepljeni ili oporavljeni neće biti dopušten pristup ovim objektima ili uslugama.
Jedina iznimka od toga su osobe koje imaju liječničko uvjerenje da se zbog zdravstvenih
razloga ne mogu cijepiti protiv bolesti COVID-19, kao i djeca i adolescenti do 15 godina
starosti.

Gdje se primjenjuje pravilo 2G? Koja područja smiju posjećivati samo
cijepljene osobe (i cijepljene i oporavljene, 2G)?
Pravilo 2G (pristup samo za one koji su cijepljeni ili su se oporavili) primjenjuje se, između
ostalog, na:














trgovine i tržnice, osim trgovina mješovitom robom, tržnica pića, trgovina zdravom
hranom, specijaliziranih tržnica za bebe, ljekarni, prodavaonica medicinske opreme,
drogerija, optičara, stručnjaka za slušna pomagala, benzinskih postaja, novinskih
prodajnih mjesta, knjižara, cvjećara, dućana za kućne ljubimce, prodavaonica stočne
hrane, vrtnih centara i veletrgovaca,
muzeje, izložbe, spomen-mjestai druge kulturne ustanove,
koncerte, predstave, čitanja i druga kulturna događanja, kao što su kazališta i kina,
božićne sajmove, pučke svečanosti i slične događaje za slobodno vrijeme,
životinjske parkove i zoološke vrtove,
zabavne parkove,
zabavne arkade,
zajedničko vježbanje (uključujući trening i natjecanje) na otvorenom (profesionalni i
amaterski sportovi),
obrazovne ponude koje izričito ne potpadaju pod 3G (vidi gore),
fizičke usluge (osim medicinskih ili medicinskih usluga),
frizerske usluge u kojima osoba koja pruža uslugu ili kupac nosi samo medicinsku
masku umjesto FFP-2 maske,
noćenja turista u smještajnim objektima i putovanja turističkim autobusom.

Pravilo 2G NE primjenjuje se na:







osobe koje imaju liječničku potvrdu da se trenutno ili do prije najviše šest tjedana ne
mogu ili nisu mogli cijepiti iz zdravstvenih razloga. Međutim, te osobe moraju
predočiti negativne dokaze testa,
djecu i mlade do uključujući 15 godina. Zbog redovitih školskih testova izvan
praznika ne moraju pokazivati nikakve negativne dokaze testa.
Do zaključno 16. siječnja 2022. školarci u dobi od 16 i 17 godina također se
ravnopravno tretiraju s cijepljenima kada je u pitanju bavljenje vlastitim sportskim,
glazbenim ili glumačkim aktivnostima. Također ne moraju pokazivati negativne
dokaze testa izvan školskih praznika.
ugostiteljstvo profesionalnih vozača na servisnim područjima i stajalištima za
kamione, ako imaju negativan test.

Što znači 2G+ i koje su osobe izuzete od obveze dodatnog testiranja?
Pravilo 2G+ znači da pristup imaju samo oni koji su u potpunosti cijepljeni ili su se oporavili,
a također moraju dostaviti dokaz o negativnom rezultatu testa. To može biti u obliku brzog
testa (ne starijeg od 24 sata) ili PCR testa (ne starijeg od 48 sati).

Pravilo 2G+ se, između ostalog, primjenjuje na:










zajedničko vježbanje u zatvorenom prostoru (sportske dvorane, fitness studije itd.) –
iznimke se odnose na profesionalni sport, između ostalog,
korištenje unutarnjih bazena i wellness sadržaja (sauna, termalnih kupki, solarija itd.),
menze poduzeća, školske menze, sveučilišne menze i slične objekte kada ih koriste
osobe koje izravno ne pripadaju poduzeću ili objektu kao zaposlenici, studenti,
školarci, polaznici tečajeva itd., ako ta upotreba nije ograničena na puko prikupljanje
hrane i pića,
sve ostale gastronomske ponude, ako korištenje nije ograničeno samo na prikupljanje
hrane i pića,
zajedničko pjevanje članova zbora, kao i druge umjetničke aktivnosti koje se mogu
izvoditi samo bez nošenja maske (sviranje puhačkih instrumenata i slično),
karnevalska događanja i usporediva tradicijska događanja (mjerilo: pjevanje/njihanje u
ritmu glazbe; naglasak nije na plesanju),
privatne proslave s plesom gdje ples nije fokus događaja (npr. vjenčanja),
seksualne usluge.

Nema dodatnih zahtjeva za testiranje za one koji su cijepljeni trećom dozom i one koji
su se oporavili
Dodatni zahtjevi za testiranje u područjima gdje se primjenjuje 2G+ ne odnosi se na cijepljene
osobe koje su uz puno osnovno cijepljenje






docijepljene 3. dozom (booster dozom),
cijepljene oporavljene osobe, tj. osobe koje su imale infekciju COVID-19 otkrivenu
PCR testom i koje su primile barem jedno cijepljenje prije ili poslije,
osobe koje su primile dva cijepljenja više od 14, ali manje od 90 dana nakon drugog
cijepljenja (odnosi se i na Johnson & Johnson cijepljenje koji još nisu primili treće
cijepljenje) ili
su se oporavile od infekcije unutar posljednja tri mjeseca (potvrđeni PCR test stariji od
27 dana, ali ne više od 90 dana). Iznimka se odnosi na sva područja primjene 2G+,
uključujući, na primjer, dvoranske sportove.

Jedan detaljan materijal na temu 2G+ je stvorilo Ministarstvo zdravstva Sjeverne RajneVestfalije: Gdje se primjenjuje 2Gplus? Koji zahtjevi moraju biti ispunjeni za 2Gplus? Kada
se mora predočiti negativan test – a kada ne? Priručnik odgovara na ova i druga pitanja te
može biti preuzeto ovdje.

Jesu li testovi na licu mjesta mogući pri korištenju ponuda 3G i 2G+?
Na mjestima gdje je potrebno testiranje za pristup (tj. za 3G i 2G+), samotestiranje pod
nadzorom može se provesti i na licu mjesta na ulazu umjesto predočenja potvrde o testiranju
iz službenog centra za testiranje, na primjer pri ulasku u teretanu pod nadzorom stručno
osposobljenog prijamnog osoblja ili, kod vježbanja, pod nadzorom kompetentnog ili
osposobljenog trenera/instruktora.
Ovo samotestiranje pod nadzorom daje vam pravo pristupa samo određenoj ponudi.
Nadzornik ne može izdati potvrdu o ispitivanju koja bi se mogla koristiti i za obilazak drugih
objekata. To još uvijek mogu učiniti samo službeni testni centri.

Dotični operater objekta odlučuje hoće li se i u kojem obliku nuditi testiranje na licu mjesta.
Ponuda testiranja na licu mjesta nije obvezna i odgovarajući operater ne mora ju ponuditi
besplatno.

Što se odnosi na osobe koje se ne mogu cijepiti?
Osobe koje imaju liječničku potvrdu da se iz zdravstvenih razloga ne mogu cijepiti protiv
COVID-19, tretiraju se kao cijepljene osobe, ako imaju brzi test na antigen prije ne više od 24
sata ili potvrdu priznatog laboratorija ne stariju od 48 godina sati prije PCR testa.

Što se odnosi na događaje?
Za događaje se primjenjuju relativna ograničenja kapaciteta ovisno o veličini prostora za
događaje i maksimalnom broju od 750 sudionika. U budućnosti će se to jednako primjenjivati
i na nacionalne događaje kao što su utakmice u njemačkoj nogometnoj Bundesligi itd.
Zaposlenici, volonteri i druge usporedive osobe se ne računaju.
Kontrola pristupa mora biti zajamčena.

Što vrijedi u klubovima, diskotekama ili na plesnim priredbama i
karnevalskim proslavama uz ples?
Radi suzbijanja širenja koronavirusa zatvaraju se klubovi, diskoteke i slični objekti s posebno
visokim rizikom od zaraze. Usporedivi događaji (javni plesni događaji, privatne plesne i disko
zabave i slično) također nisu dopušteni zbog visokog rizika od infekcije.
Zbog nadregionalnih zaleđa, to se namjerno čini neovisno o lokalnom broju novozaraženih i
stoga se odnosi na cijelu Sjevernu Rajnu-Vestfaliju.

Što se odnosi na privatne proslave?
Privatne plesne i disko zabave i slično trenutno su zabranjeni. Od 28. prosinca 2021. privatna
okupljanja u zatvorenom i na otvorenom, uključujući okupljanja cijepljenih i oporavljenih
osoba, dopuštena su samo s najviše deset osoba. Ne postoji ograničenje na određeni broj
kućanstava. Djeca do i uključujući 13 godina starosti su izuzeta od toga. Čim sudjeluje
necijepljena osoba, uz svoje domaćinstvo mogu sudjelovati samo dvije osobe iz drugog
kućanstva.

Koji se propisi primjenjuju na zaposlenike?
Zaposlenici, volonteri i usporedive osobe koje rade u područjima s ograničenjima pristupa
3G, 2G ili 2Gplus i imaju kontakt s gostima, kupcima ili korisnicima ponuda ili međusobno
moraju biti cijepljeni ili testirani.
Ako nisu cijepljeni, moraju nositi medicinsku masku tijekom cijele aktivnosti u područjima s
ograničenjima pristupa 2G ili 2Gplus, uz zahtjev za trenutni dokaz o testiranju. Ako nije
moguće nositi masku tijekom rada, mora biti dostupan PCR test.

Kako se provjeravaju i kontroliraju propisi?

Odgovorni organizatori ili operateri provjeravaju potvrde o cijepljenju i testiranju, pri čemu se
također provodi usporedba sa službenim identifikacijskim dokumentom. Stoga postoji obveza
korisnika, kupaca, posjetitelja itd. da nose i predoče odgovarajući dokaz zajedno sa službenim
identifikacijskim dokumentima.
U slučaju djece i mladih koji još nemaju službene identifikacijske isprave, dovoljno je da se
izjasne o svom identitetu ili ga učine vjerodostojnim putem identifikacijskih dokumenata
svojih roditelja, studentske iskaznice ili slično.
Osobe koje ne predoče potrebnu potvrdu o cijepljenju/testiranju i dokaz identiteta moraju biti
isključene iz uporabe ili prakse.
Za provjeru digitalnih potvrda o cijepljenju trebala bi se koristiti aplikacija CovPassCheck
koju je objavio Institut Robert Koch.
Neprovođenje provjera rezultirat će kaznama. Ako se zanemare središnja pravila, moraju se
obavijestiti nadzorna tijela za trgovine i restorane kako bi se mogla provjeriti pouzdanost
operatera.

Vrijede li i dalje opća pravila higijene i zaštite od infekcija?
I dalje se preporučuju poznata i dokazana pravila ponašanja AHA: Držite distancu,
pridržavajte se higijenskih pravila i nosite masku u svakodnevnom životu.
I: objekti s prometom posjetitelja ili kupaca dužni su provoditi određena pravila ventilacije i
higijene.
Daljnje informacije sažete su u prilogu „Pravila o higijeni i zaštiti od infekcija” Pravilnika o
zaštiti od koronavirusa, posebno za vlasnike poduzeća. On stoji na stranici s pregledom
zakonske regulative tijekom pandemije koronavirusa

Imate li pitanja o Pravilniku o zaštiti od koronavirusa?
Tada možete kontaktirati adresu e-pošte corona@nrw.de.

