Aktualne: Rozporządzenie o ochronie przed Coroną
Jakie kluczowe dane są ważne w odniesieniu do środków ochronnych?
Rada ekspertów przy rządzie federalnym wydała pilne ostrzeżenie, że infrastruktura krytyczna
jest zagrożona z powodu dużej liczby nieobecności pracowników (infekcje i kwarantanna).
Jest to również wyraźnie określone jako cel rozporządzenia. Oprócz zdecydowanego
dostosowania przepisów dotyczących kwarantanny, wymaga to przede wszystkim
ograniczenia całkowitej liczby infekcji, dlatego też całkowita zachorowalność, obok częstości
hospitalizacji, stanie się ponownie podstawowym wskaźnikiem konieczności podjęcia
środków ochronnych. Konsekwentnie pomija się automatyczne dostosowywanie środków
ochronnych w przypadku zmian w częstości występowania hospitalizacji.

Jakie obowiązują ograniczenia w kontaktach?
Ograniczenia dotyczące kontaktu dotyczą zarówno osób nieuodpornionych, jak i
uodpornionych.
Osoby, które nie są w pełni zaszczepione ani nie wyzdrowiały, mogą spotykać się
wyłącznie z członkami własnego gospodarstwa domowego i maksymalnie dwiema osobami z
innego gospodarstwa domowego na prywatnych spotkaniach w miejscach publicznych i
prywatnych. Dzieci w wieku poniżej 14 lat nie są liczone. Dla celów określenia gospodarstwa
domowego małżonkowie, partnerzy cywilni i partnerzy w związkach niemałżeńskich są
uważani za jedno gospodarstwo domowe, nawet jeśli nie mieszkają razem.
Prywatne spotkania, w których uczestniczą wyłącznie osoby zaszczepione lub wyleczone,
mogą być również organizowane z udziałem łącznie do 10 osób, bez względu na to, z ilu
gospodarstw domowych pochodzą te 10 osób. Ponownie, dzieci poniżej 14 roku życia nie są
liczone.

Czy nadal obowiązuje nakaz noszenia maseczki?
Tak. Nadal obowiązkowe jest noszenie maski medycznej w następujących obszarach:





w lokalnym i dalekobieżnym transporcie publicznym,
w pomieszczeniach zamkniętych, w których odbywa się ruch publiczny, np. w
centrach handlowych,
na zewnątrz w kolejkach, obszarach kolejkowych oraz bezpośrednio przy
stanowiskach sprzedaży, kasach lub podobnych punktach usługowych,
na zewnątrz, o ile właściwy organ wyraźnie zarządzi to w odniesieniu do specjalnie
wyznaczonych obszarów na mocy dekretu ogólnego.

W przypadku imprez i zgromadzeń na wolnym powietrzu obowiązek noszenia co najmniej
jednej maski medycznej wynika z odpowiednich przepisów dotyczących dostępu lub z
poniższych wymagań:
1. Jeżeli wszystkie osoby mają dostęp do imprezy lub zgromadzenia, niezależnie od dowodu
wykonania testów lub szczepień, należy założyć co najmniej jedną maskę medyczną.

2. Jeżeli na imprezę lub zgromadzenie mają wstęp tylko osoby przebadane lub uodpornione,
przynajmniej jedna maska medyczna musi być założona tylko wtedy, gdy odległość jest
mniejsza niż 1,5 metra.
3. Jeśli dostęp mają tylko osoby uodpornione, nie ma obowiązku noszenia maski. Zaleca się
jednak noszenie maski, jeżeli nie można zachować minimalnej odległości 1,5 metra od innych
osób.
Osoby odpowiedzialne za imprezę lub zgromadzenie muszą poinformować osoby
uczestniczące o obowiązujących przepisach, a w przypadku ich naruszenia nakazać ich
przestrzeganie.
Ponadto, noszenie maski jest zdecydowanie zalecane wszędzie tam, gdzie nie można
zachować minimalnej odległości 1,5 metra od innych osób, nawet na zewnątrz.

Jakie są wyjątki od wymogu noszenia maseczki?
Wyjątkowo można zrezygnować z noszenia maski w następujących przypadkach, na
przykład:










w pomieszczeniach prywatnych w przypadku spotkań o charakterze wyłącznie
prywatnym,
w restauracjach i innych placówkach gastronomicznych na stałych miejscach
siedzących lub stojących,
w sytuacjach operacyjnych organów bezpieczeństwa, straży pożarnej itp,
podczas komunikowania się z osobą głuchą lub niedosłyszącą,
w przypadku osób, które ze względów medycznych nie mogą nosić maseczki
(wymagane zaświadczenie),
do jedzenia i picia,
uodpornionych członków chórów podczas wspólnego śpiewania lub uodpornionych
śpiewaków lub aktorów podczas występów w ramach oferty kulturalnej, łącznie z
niezbędnymi próbami, jeżeli dana działalność artystyczna jest możliwa jedynie bez
noszenia maski,
oraz z innych powodów, jeżeli zdjęcie maski zajmuje tylko kilka sekund przy
zachowaniu minimalnej odległości 1,5 metra.

Wszystkie zwolnienia z wymogu stosowania maski są wymienione w § 3 ust. 2
rozporządzenia o ochronie przed Coroną. Dokument ten można znaleźć na stronie
internetowej www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw.
Dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole są zwolnione z obowiązku noszenia maseczki.
Jeżeli dzieci w wieku od rozpoczęcia nauki szkolnej do 13 lat nie mogą nosić maseczki
medycznej ze względu na dopasowanie rozmiaru, jako zamiennik należy stosować maseczkę
codziennego użytku.

Co oznacza zasada 3G?
Osoby w pełni zaszczepione i wyleczone mogą swobodnie korzystać z obiektów i usług
objętych zasadą 3G. U wszystkich pozostałych osób należy udowodnić, że wynik badania był
negatywny. Uznaje się testy PCR, które nie są starsze niż 48 godzin oraz szybkie testy, które
nie są starsze niż 24 godziny.

W jakich obszarach 3G ma zastosowanie?
Zasada 3G (dopuszczenie do obrotu szczepionych, wyleczonych lub aktualnie badanych)
dotyczy m.in:



















Pogrzebów i ślubów cywilnych;
Ofert i wydarzeń związanych z edukacją szkolną, uniwersytecką, zawodową lub
związaną z pracą, wczesną edukacją w przedszkolach, edukacją polityczną i
samopomocą oraz kursami integracyjnymi;
noclegów nieturystycznych (osoby nieuodpornione muszą przedstawić negatywny
dowód badania w dniu przyjazdu i każdorazowo po upływie ważności);
Usług fryzjerskich (pod warunkiem, że osoba świadcząca usługę i klient noszą maskę
FFP-2, a nie tylko maskę medyczną);
Targów i kongresów dla dostawców handlowych i zainteresowanych stron, jak
również imprez, w których uczestniczą wyłącznie członkowie spółek i przedsiębiorstw
i które odbywają się z zachowaniem wymogów kontroli zakażeń zgodnie z prawem
pracy;
Zgromadzeń w rozumieniu art. 8 Ustawy Zasadniczej (reguluje wolność zgromadzeń)
w zamkniętych pomieszczeniach publicznych;
zgromadzeń na wolnym powietrzu w rozumieniu art. 8 ustawy zasadniczej, w których
jednorazowo uczestniczy ponad 750 osób;
Posiedzeń organów gminy oraz wymaganych prawem posiedzeń organów instytucji
prawa publicznego i prywatnego, towarzystw, wspólnot, partii lub stowarzyszeń, jak
również imprez informacyjnych i dyskusyjnych partii politycznych bez charakteru
kongresowego;
korzystania przez pracowników uczelni z bibliotek uniwersyteckich (w tym
bezkontaktowego wypożyczania i zwrotu mediów) oraz stołówek uniwersyteckich;
bezdotykowego wypożyczania i zwrotu mediów w bibliotekach;
Ofert pracy socjalnej z młodzieżą i pracy z młodzieżą dla młodzieży znajdującej się w
trudnej sytuacji społecznej, jak również ofert zgodnie z § 16 ósmej księgi kodeksu
socjalnego (opieka nad dziećmi i młodzieżą);
Wyjazdów rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i rodzin organizowanych przez
publiczne i niezależne organizacje zajmujące się opieką nad dziećmi i młodzieżą
(osoby niezaszczepione muszą przedstawić negatywny dowód badania w dniu
przyjazdu i ponownie po czterech dniach lub przeprowadzić wspólne nadzorowane
samobadanie);
stacjonarnych placówek opieki nad dziećmi i młodzieżą wymagających licencji na
prowadzenie działalności w rozumieniu § 45 i następnych księgi ósmej kodeksu
społecznego (opieka nad dziećmi i młodzieżą), przy czym dzieci i młodzież są
wyłączone z tego przepisu.

W dziedzinie edukacji 3G dotyczy ofert i imprez w zakresie edukacji szkolnej,
uniwersyteckiej, zawodowej lub związanej z pracą (w tym targów szkoleniowych, targów
pracy i imprez związanych z orientacją zawodową), wczesnej edukacji w ramach opieki
dziennej nad dziećmi, edukacji politycznej i samopomocy, jak również kursów integracyjnych
oraz korzystania z bibliotek uniwersyteckich i stołówek uniwersyteckich przez osoby, które
bezpośrednio należą do uniwersytetu lub instytucji jako pracownicy lub studenci.
Land wydał własne rozporządzenie w sprawie epidemii korony dla sektora szkolnictwa
wyższego. Zgodnie z tym uniwersytety i instytucje szkolnictwa wyższego mogą również

ograniczyć liczbę uczestników imprez w zależności od poziomu zakażenia oraz dostosować
zwolnienia w taki sposób, aby studenci nie byli poszkodowani przez pandemię.

Co z osobami odwiedzającymi szpitale, domy spokojnej starości/opieki i
podobne instytucje?
W przypadku szpitali, domów spokojnej starości i domów opieki oraz całkowicie lub
częściowo stacjonarnych placówek opieki i zakwaterowania osób starszych,
niepełnosprawnych lub wymagających opieki, zastosowanie mają przepisy federalne § 28b
ust. 2 IfSG: W tym przypadku pracodawcy, pracownicy i goście muszą być osobami
sprawdzonymi, tzn. posiadać wydane im zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu.
Zgodnie z przepisami prawnymi obowiązuje to niezależnie od tego, czy w tym samym czasie
zostali zaszczepieni, czy też wyzdrowieli. Osoby odwiedzające obiekty przeznaczone do
wspólnego zakwaterowania osób ubiegających się o azyl, osób, które są zobowiązane do
opuszczenia kraju, uchodźców i etnicznych imigrantów niemieckich oraz stacjonarne
placówki opieki społecznej muszą również posiadać negatywny wynik testu zgodnie z § 8 ust.
5 CoronaTestQuarantineVO.

Co oznacza zasada 2G?
Zasada 2G oznacza, że z obiektów i usług mogą teraz korzystać wyłącznie osoby w pełni
zaszczepione i wyleczone. Zasada 2G odnosi się zasadniczo do wszystkich usług i obiektów
rekreacyjnych. Wszystkie osoby, które nie są w pełni zaszczepione ani nie wyzdrowiały, nie
mają dostępu do tych obiektów ani usług. Wyjątek stanowią osoby, które posiadają
zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że nie mogą być szczepione przeciwko Covid-19 ze
względów zdrowotnych oraz dzieci i młodzież do 15 roku życia włącznie.

Gdzie ma zastosowanie zasada 2G? Jakie obszary mogą być odwiedzane
wyłącznie przez osoby uodpornione (zaszczepione lub wyleczone, 2G)?
Zasada 2G (dostęp tylko dla osób zaszczepionych lub wyleczonych) dotyczy m.in:












Sklepów detalicznych i rynków, z wyjątkiem sklepów spożywczych, sklepów z
napojami, sklepów ze zdrową żywnością, sklepów z artykułami dla niemowląt, aptek,
sklepów z zaopatrzeniem medycznym, drogerii, optyków, akustyków aparatów
słuchowych, stacji benzynowych, punktów sprzedaży gazet, księgarni, kwiaciarni,
sklepów z artykułami dla zwierząt domowych, rynków paszowych, rynków
ogrodniczych i handlu hurtowego;
Muzeów, wystaw, miejsc pamięci i innych instytucji kulturalnych;
Koncertów, przedstawień, odczytów i innych wydarzeń kulturalnych, na przykład w
teatrach i kinach;
Jarmarków bożonarodzeniowych, festiwali ludowych i porównywalnych imprez
rekreacyjnych;
Parków zwierząt i ogrodów zoologicznych;
Parków tematycznych;
Arkad;
wspólnego uprawiania sportu (w tym treningów i zawodów) na świeżym powietrzu
(sport zawodowy i amatorski);
Usług edukacyjnych, które nie są wyraźnie objęte zakresem 3G (patrz wyżej);
usług związanych z ciałem (z wyjątkiem usług medycznych lub pielęgniarskich);




Usług fryzjerskich, gdzie osoba świadcząca usługę lub klient nosi tylko maskę
medyczną zamiast maski FFP-2;
noclegów turystycznych w obiektach noclegowych oraz turystycznych wycieczek
autokarowych.

Zasada 2G NIE ma zastosowania do:







Osób, które posiadają zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że nie mogą lub nie
mogły być szczepione obecnie lub maksymalnie sześć tygodni temu z powodów
zdrowotnych. Osoby te muszą jednak okazać negatywne świadectwo badania;
Dzieci i młodzieży do 15 roku życia włącznie. Dzięki regularnym testom szkolnym
poza wakacjami, nie musisz pokazywać negatywnego zaświadczenia z testu.
Do dnia 16 stycznia 2022 r. włącznie uczniowie w wieku 16 i 17 lat są również
traktowani w taki sam sposób jak osoby zaszczepione jesli chodzi o samodzielne
uprawianie sportu, uczestniczenie w zajęciach muzycznych lub aktorskich. Nie muszą
również okazywać negatywnego wyniku testu poza okresem wakacji szkolnych.
do celów wyżywienia kierowców zawodowych w miejscach odpoczynku i na stacjach
autostrad, jeżeli posiadają oni negatywny wynik testu.

Co oznacza 2G+ i które osoby są zwolnione z wymogu dodatkowych testów?
Zasada 2G+ oznacza, że tylko osoby w pełni zaszczepione lub wyleczone mogą wjechać na
teren kraju i muszą również wykazać się negatywnym wynikiem testu. Może to być
wykonane w formie szybkiego testu (nie starszego niż 24 godziny) lub testu PCR (nie
starszego niż 48 godzin).
Zasada 2G+ dotyczy m.in:










wspólnego uprawiania sportu w pomieszczeniach zamkniętych (hale sportowe,
siłownie itp.) – wyjątki dotyczą m.in. sportów wyczynowych;
korzystania z krytych basenów i urządzeń wellness (sauny, łaźnie termalne, solarium
itp.);
Stołówek zakładowych, stołówek szkolnych, stołówek uniwersyteckich i podobnych
obiektów, gdy są używane przez osoby, które nie należą bezpośrednio do
przedsiębiorstwa lub obiektu, jako pracownicy, studenci, uczniowie, uczestnicy
kursów itp., jeżeli to użycie nie jest ograniczone do zwykłego pobierania żywności i
napojów;
wszystkich innych ofert gastronomicznych, jeśli korzystanie z nich nie ogranicza się
do samego gromadzenia żywności i napojów;
wspólnego śpiewania członków chóru, jak również innych działań artystycznych,
które mogą być wykonywane tylko bez maski (gra na instrumentach dętych itp.);
Imprez karnawałowych i porównywalnych imprez obyczajowych (skala:
Śpiewanie/kołysanie; taniec nie wszystkich razem);
Prywatnych imprez z tańcami, na których taniec nie jest głównym punktem programu
(np. wesela);
usługi seksualne.

Brak obowiązku dodatkowych badań dla osób w stanie podwyższonej odporności i
ozdrowieńców

Wymóg dodatkowego badania w obszarach, w których stosuje się 2G+, nie dotyczy osób
uodpornionych, które oprócz pełnego podstawowego uodpornienia






otrzymały 3 dawkę przypominającą.
Zaszczepione osoby wyleczone, tj. osoby, u których zakażenie covid-19 wykryto
testem PCR i które otrzymały co najmniej jedno szczepienie przed lub po nim
Osoby, które były szczepione dwukrotnie, przy czym drugie szczepienie miało
miejsce ponad 14, ale mniej niż 90 dni temu (dotyczy to również osób zaszczepionych
Johnson&Johnson, które nie otrzymały jeszcze trzeciego szczepienia) lub
wyzdrowiały po infekcji w ciągu ostatnich trzech miesięcy (potwierdzone testem PCR
powyżej 27 dni, ale nie starsze niż 90 dni). Wyjątek dotyczy wszystkich obszarów
zastosowania 2G+, a więc także np. sportów halowych.

Ministerstwo Zdrowia Nadrenii Północnej-Westfalii przygotowało szczegółowy informator
na temat 2G+: Gdzie ma zastosowanie 2Gplus? Jakie są wymagania dla 2Gplus? Kiedy
należy przedstawić negatywny wynik testu, a kiedy nie? Odpowiedzi na te i inne pytania
znajdują się w ulotce, któraąmożna pobrać tutaj.

Czy możliwe są testy na miejscu przy korzystaniu z ofert 3G i 2G+?
W miejscach, gdzie test jest wymagany do uzyskania dostępu (tj. 3G i 2G+), zamiast
okazywania certyfikatu z oficjalnego centrum testowego, można również przeprowadzić
nadzorowany autotest na miejscu w momencie uzyskania dostępu, na przykład podczas
wchodzenia do studia fitness pod nadzorem przeszkolonego przez eksperta personelu recepcji
lub podczas uprawiania sportu pod nadzorem eksperta lub przeszkolonego trenera/instruktora
ćwiczeń.
Ten nadzorowany autotest uprawnia Cię jedynie do dostępu do konkretnej oferty. Inspektor
nadzoru nie może wystawić zaświadczenia o przeprowadzonym teście, które mogłoby być
wykorzystane do odwiedzenia innych placówek. Tylko oficjalne centra testujące mogą to
zrobić.
O tym, czy i w jakiej formie badania są oferowane na miejscu, decyduje odpowiedni operator
obiektu. Oferta badań na miejscu nie jest obowiązkowa i nie musi być oferowana nieodpłatnie
przez danego operatora.

Co zosobami, które nie mogą być zaszczepione?
W przypadku osób, które posiadają zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że nie mogą być
szczepione przeciwko Covid-19 z powodów zdrowotnych, będą one traktowane jako osoby
uodpornione, jeżeli posiadają szybki test antygenowy sprzed nie więcej niż 24 godzin lub test
PCR potwierdzony przez uznane laboratorium sprzed nie więcej niż 48 godzin.

Co obowiązuje podczas imprez?
Imprezy podlegają względnym ograniczeniom liczby osób w zależności od wielkości miejsca
imprezy, przy czym bezwzględne maksimum wynosi 750 uczestników. W przyszłości będzie
to miało jednolite zastosowanie również do wydarzeń ponadregionalnych, takich jak mecze
piłki nożnej Bundesligi itp.
Nie wlicza się pracowników, wolontariuszy i innych porównywalnych osób.

Musi być zagwarantowana kontrola dostępu.

Co obowiązuje w klubach, dyskotekach lub na imprezach tanecznych i
karnawałowych z tańcami?
W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa zamykane są kluby, dyskoteki i
podobne miejsca o szczególnie wysokim ryzyku zakażenia. Również podobne imprezy
(publiczne imprezy taneczne, prywatne imprezy taneczne i dyskotekowe itp.) nie są
dozwolone ze względu na wysokie ryzyko zakażenia.
Ze względu na ponadregionalne obszary zlewni, odbywa się to celowo niezależnie od
lokalnego występowania i tym samym dotyczy całej Nadrenii Północnej-Westfalii.

Co dotyczy imprez prywatnych?
Prywatne imprezy taneczne, dyskotekowe itp. są obecnie zabronione. Prywatne
zgromadzenia w pomieszczeniach i na zewnątrz, nawet osób zaszczepionych i wyleczonych,
są dozwolone od 28 grudnia 2021 r. tylko dla maksymalnie dziesięciu osób. Nie ma
ograniczenia do określonej liczby gospodarstw domowych. Dzieci do 13 roku życia włącznie
są z tego zwolnione. Jak tylko weźmie w nim udział osoba niezaszczepiona, oprócz osób z jej
własnego gospodarstwa domowego mogą w nim uczestniczyć tylko dwie osoby z innego
gospodarstwa domowego.

Jakie przepisy obowiązują pracowników?
Pracownicy, wolontariusze i podobne osoby pracujące w obszarach o ograniczonym dostępie
3G, 2G lub 2Gplus, które mają kontakt z gośćmi, klientami lub użytkownikami usług lub ze
sobą nawzajem, muszą być uodpornione lub przebadane.
Jeśli nie są uodpornione, to oprócz wymogu posiadania aktualnego dowodu badania, muszą
podczas pracy na obszarach o ograniczonym dostępie 2G lub 2Gplus nosić przez cały czas
maskę medyczną. Jeśli noszenie maski podczas praktyki zawodowej nie jest możliwe, musi
być dostępny test PCR.

W jaki sposób przepisy są weryfikowane i kontrolowane?
Weryfikacja świadectw szczepień i badań przeprowadzana jest przez odpowiedzialnych
organizatorów lub podmioty gospodarcze, przy czym przeprowadza się również porównanie z
oficjalnym dokumentem identyfikacyjnym. Dlatego też użytkownicy, klienci, goście itp. są
zobowiązani do posiadania i okazywania odpowiedniego dowodu tożsamości wraz z
oficjalnym dokumentem identyfikacyjnym.
W przypadku dzieci i młodzieży, które nie posiadają jeszcze oficjalnego dokumentu
tożsamości, wystarczy, że złożą oświadczenie o swojej tożsamości lub potwierdzą ją za
pomocą dokumentu tożsamości rodziców, legitymacji studenckiej lub podobnego dokumentu.
Osoby, które nie okażą wymaganego dowodu szczepienia/badania oraz dowodu tożsamości,
zostaną wykluczone z użytkowania lub ćwiczeń.

Aplikacja CovPassCheck wydana przez Instytut Roberta Kocha ma służyć do sprawdzania
cyfrowych świadectw szczepień.
Nieprzeprowadzenie kontroli podlega karze grzywny. W przypadku nieprzestrzegania
przepisów centralnych należy powiadomić inspektorat handlu i restauracji, aby umożliwić
sprawdzenie wiarygodności operatorów.

Czy nadal obowiązują ogólne zasady higieny i kontroli zakażeń?
Znane i sprawdzone zasady postępowania AHA są nadal zalecane: Należy zachować dystans,
przestrzegać zasad higieny i nosić maseczkę w życiu codziennym.
I: Obiekty z ruchem gości lub klientów są zobowiązane do wdrożenia określonych zasad
wentylacji i higieny.
Dalsze informacje znajdują się w załączniku „Zasady higieny i ochrony przed zakażeniami”
do rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwko koronie, szczególnie dla właścicieli firm.
Można go znaleźć na stronie przeglądowej dotyczącej regulacji prawnych w czasie pandemii
Corona na stronie przeglądu przepisów prawnych podczas pandemii koronowej

Czy masz pytania dotyczące Rozporządzenia Ochrony przed Coroną?
Następnie można napisać na adres e-mail corona@nrw.de kontakt.

