Επικαιροποίηση: Διάταγμα προστασίας από τον κορωνοϊό
Ποια βασικά στοιχεία είναι σημαντικά όσον αφορά τα μέτρα προστασίας;
Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης προειδοποίησε επειγόντως
για απειλή στις υποδομές ζωτικής σημασίας, λόγω του μεγάλου αριθμού ελλείψεων
προσωπικού (λοιμώξεις και καραντίνα). Συνεπώς, αυτό δηλώνεται σαφώς ως ο στόχος του
κανονισμού. Εκτός από τη αποφασισμένη προσαρμογή των κανονισμών καραντίνας, αυτό
απαιτεί κυρίως τον περιορισμό του συνολικού αριθμού λοιμώξεων, γι 'αυτό και η συνολική
επίπτωση, εκτός από τη συχνότητα νοσηλείας, γίνεται και πάλι ένας ουσιαστικός δείκτης της
αναγκαιότητας των μέτρων προστασίας. Επομένως, ο αυτοματισμός των προσαρμογών των
μέτρων προστασίας σε περίπτωση αλλαγών στη συχνότητα νοσηλείας παύει να ισχύει.

Ποιοι περιορισμοί επαφής ισχύουν;
Οι περιορισμοί επαφής ισχύουν τόσο για τα μη ανοσοποιημένα όσο και για τα
ανοσοποιημένα άτομα.
Τα άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί πλήρως ούτε νοσήσει επιτρέπεται να συναντιούνται
μόνο με μέλη του νοικοκυριού τους και το πολύ με δύο άτομα από άλλο νοικοκυριό σε
ιδιωτικές συναντήσεις σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Τα παιδιά κάτω των 14 ετών δεν
υπολογίζονται. Κατά τον προσδιορισμό του νοικοκυριού, οι σύζυγοι, οι σύντροφοι ζωής και
οι σύντροφοι μιας μη συζυγικής συμβίωσης θεωρούνται ένα νοικοκυριό, ακόμη και αν δεν
ζουν μαζί.
Οι ιδιωτικές συναντήσεις, στις οποίες συμμετέχουν μόνο εμβολιασμένοι ή άτομα που
έχουν νοσήσει, μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν με συνολικά έως 10 άτομα,
ανεξάρτητα από το από πόσα νοικοκυριά προέρχονται αυτά τα 10 άτομα. Και πάλι, τα παιδιά
κάτω των 14 ετών δεν υπολογίζονται.

Εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση χρήσης μάσκας;
Ναι. Ανεξάρτητα από τον αριθμό των κρουσμάτων, εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση
χρήσης ιατρικής μάσκας στους ακόλουθους τομείς:






στις τοπικές και υπεραστικές δημόσιες συγκοινωνίες,
σε εσωτερικούς χώρους που επισκέπτεται το κοινό, π.χ. σε καταστήματα αγορών,
σε εξωτερικούς χώρους σε ουρές αναμονής, χώρους στάθμευσης και απευθείας σε
πάγκους πώλησης, χώρους ολοκλήρωσης αγοράς ή παρόμοια μηχανήματα παροχής
υπηρεσιών,
σε εξωτερικούς χώρους, εφόσον η αρμόδια αρχή το διατάσσει ρητά για ειδικά
καθορισμένους χώρους με γενικό διάταγμα.

Για υπαίθριες εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις, η υποχρέωση να φοράτε τουλάχιστον μία
ιατρική μάσκα διέπεται από τους αντίστοιχους κανονισμούς πρόσβασης ή τις ακόλουθες
απαιτήσεις:
τα 1. Εάν όλα τα άτομα έχουν πρόσβαση στην εκδήλωση ή τη συγκέντρωση, ανεξάρτητα από
την απόδειξη μέσω τεστ ή πιστοποιητικού ανοσοποίησης, πρέπει να φοριέται τουλάχιστον
μία ιατρική μάσκα.

τα 2. Εάν μόνο τα ελεγμένα ή ανοσοποιημένα άτομα έχουν πρόσβαση στην εκδήλωση ή τη
συγκέντρωση, τουλάχιστον μία ιατρική μάσκα πρέπει να φοριέται μόνο σε περίπτωση που
δεν επιτευχθεί η ελάχιστη απόσταση του 1,5 μέτρου.
τα 3. Εάν μόνο ανοσοποιημένα άτομα έχουν πρόσβαση, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να
φορούν μάσκα. Ωστόσο, συνιστάται η χρήση μάσκας εάν δεν μπορεί να διατηρηθεί η
ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου από άλλους ανθρώπους.
Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την εκδήλωση ή τη συγκέντρωση πρέπει να
ενημερώνουν τους συμμετέχοντες σχετικά με τους ισχύοντες κανονισμούς και να
επισημαίνουν τη συμμόρφωση σε περίπτωση παραβάσεων.
Επιπλέον, συνιστάται έντονα η χρήση μάσκας, όπου δεν μπορεί να διατηρηθεί η ελάχιστη
απόσταση 1,5 μέτρου με άλλους ανθρώπους.

Ποιες είναι οι εξαιρέσεις από την απαίτηση χρήσης μάσκας;
Η χρήση μάσκας μπορεί κατ' εξαίρεση να καταργηθεί, για παράδειγμα, στις ακόλουθες
περιπτώσεις:










σε ιδιωτικές αίθουσες για αποκλειστικά ιδιωτικές συναθροίσεις,
σε εστιατόρια και άλλους χώρους εστίασης σε σταθερά καθίσματα ή όρθιους χώρους,
σε περιπτώσεις επιχειρησιακής παρέμβασης των αρχών ασφαλείας, της
πυροσβεστικής κ.λπ.,
κατά την επικοινωνία με κωφό ή βαρήκοο άτομο,
για άτομα που δεν μπορούν να φορέσουν μάσκα για ιατρικούς λόγους (απαιτείται
ιατρική βεβαίωση),
κατά την κατανάλωση φαγητού και ποτού,
για τα ανοσοποιημένα μέλη χορωδιών που τραγουδούν μαζί ή των ανοσοποιημένων
τραγουδιστών ή ηθοποιών που εργάζονται μαζί στο πλαίσιο πολιτιστικών
εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων προβών, εάν οι αντίστοιχες
καλλιτεχνικές δραστηριότητες είναι μόνο δυνατές χωρίς να φορούν μάσκα,
καθώς και για άλλους λόγους, εάν η αφαίρεση της μάσκας διατηρώντας παράλληλα
την ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου διαρκεί μόνο λίγα δευτερόλεπτα.

Όλες οι εξαιρέσεις από την απαίτηση χρήσης μάσκας παρατίθενται στην § 3 παράγραφος 2
του διατάγματος προστασίας από τον κορωνοϊό. Το έγγραφο βρίσκεται στην
ιστοσελίδα www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw.
Μέχρι την είσοδο στο σχολείο, τα παιδιά εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης μάσκας.
Εφόσον από την είσοδο στο σχολείο και μετά τα παιδιά έως 13 ετών δεν μπορούν να
φορέσουν ιατρική μάσκα λόγω φυσικής κατάστασης, προτείνεται εναλλακτικά η χρήση
απλής καθημερινής μάσκας.

Τι σημαίνει ο κανόνας 3G;
Οι πλήρως εμβολιασμένοι και αναρρωμένοι έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις
και τις παροχές που εμπίπτουν στον κανόνα 3G. Όλοι οι άλλοι άνθρωποι πρέπει να κατέχουν
αποδεικτέο αρνητικό αποτέλεσμα στο τεστ. Αναγνωρίζονται τεστ PCR που έχουν γίνει εντός
48 ωρών και rapid test που έχουν γίνει εντός 24 ωρών.

Σε ποιους τομείς ισχύει το 3G;
Ο κανόνας 3G (πρόσβαση για εμβολιασμένα, αναρρωμένα ή επί του παρόντος τεσταρισμένα
άτομα) ισχύει, μεταξύ άλλων, για:




















κηδείες και πολιτικοούς γάμους,
παροχές και εκδηλώσεις σχολικής, πανεπιστημιακής, επαγγελματικής ή εργασιακής
εκπαίδευσης, προσχολικής εκπαίδευσης σε νηπιαγωγεία, πολιτικής εκπαίδευσης και
αυτοβοήθειας, καθώς και μαθημάτων ένταξης.
μη τουριστικές διανυκτερεύσεις (τα μη ανοσοποιημένα άτομα πρέπει να
προσκομίσουν αρνητικό πιστοποιητικό τεστ κατά την άφιξη και μετά τη λήξη ισχύος),
υπηρεσίες κομμωτικής (υπό την προϋπόθεση ότι το άτομο που παρέχει την υπηρεσία
και ο πελάτης φορούν μάσκα FFP-2 και όχι μόνο ιατρική μάσκα),
εμπορικές εκθέσεις και συνέδρια για εμπορικούς προμηθευτές και ενδιαφερόμενα
μέρη, καθώς και εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν μόνο μέλη εταιρειών και
επιχειρήσεων και οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις
προστασίας από λοιμώξεις βάσει του εργατικού δικαίου,
συνελεύσεις υπό την έννοια του άρθρου 8 ΦΕΚ (ρυθμίζει την ελευθερία του
συνέρχεσθαι) σε δημόσιους χώρους σε εσωτερικούς χώρους,
συνεδριάσεις κατά την έννοια του άρθρου 8 ΦΕΚ στην ύπαιθρο με περισσότερους
από 750 συμμετέχοντες ταυτόχρονα,
συνεδριάσεις δημοτικών φορέων και νομικά απαιτούμενες συνεδριάσεις φορέων
δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, κοινωνιών, κοινοτήτων, κομμάτων ή ενώσεων,
καθώς και εκδηλώσεις ενημέρωσης και συζήτησης πολιτικών κομμάτων χωρίς
κοινωνικό χαρακτήρα,
τη χρήση πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών (συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού
χωρίς επαφή και της επιστροφής των μέσων) και πανεπιστημιακών κυλικείων από
μέλη πανεπιστημίων,
τον ανέπαφο δανεισμό και την επιστροφή των μέσων στις βιβλιοθήκες,
προσφορές κοινωνικής εργασίας για νέους και εργασίας των νέων για τους κοινωνικά
μειονεκτούντες νέους, καθώς και παροχές σύμφωνα με το άρθρο 16 του όγδοου
βιβλίου του κοινωνικού κώδικα (ευημερία των παιδιών και των νέων),
ταξίδια παιδιών και νέων, καθώς και οικογενειακές εκδρομές αναψυχής από
δημόσιους και ανεξάρτητους παρόχους παιδικής και νεανικής μέριμνας (τα μη
ανοσοποιημένα άτομα πρέπει να προσκομίσουν αρνητικό πιστοποιητικό τεστ κατά
την άφιξη και ξανά μετά από τέσσερις ημέρες ή να διενεργήσουν κοινό εποπτευόμενο
προσωπικό τεστ),
ενδονοσοκομειακές εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας και πρόνοιας νέων που
υπόκεινται σε άδειες λειτουργίας κατά την έννοια του άρθρου 45 επ. του όγδοου
βιβλίου του κοινωνικού κώδικα (ευημερία των παιδιών και των νέων), σύμφωνα με
τον οποίο παιδιά και νέοι εξαιρούνται από τον συγκεκριμένο κανονισμό.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, το 3G εφαρμόζεται σε παροχές και εκδηλώσεις σχολικής,
πανεπιστημιακής, επαγγελματικής ή εργασιακής εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των
εκθέσεων κατάρτισης, των εκθέσεων εργασίας και των εκδηλώσεων επαγγελματικού
προσανατολισμού), της προσχολικής εκπαίδευσης στην ημερήσια φροντίδα των παιδιών, της
πολιτικής εκπαίδευσης και της αυτοβοήθειας, καθώς και στα μαθήματα ένταξης και στη
χρήση πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών και πανεπιστημιακών κυλικείων από άτομα που είναι
εργαζόμενοι ή φοιτητές του πανεπιστημίου ή του ιδρύματος.

Για τον τομέα των πανεπιστημίων, η χώρα έχει εκδώσει το δικό της διάταγμα για την
επιδημία του κορωνοϊού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ανάλογα με το επίπεδο μόλυνσης, τα
πανεπιστήμια και τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης μπορούν επίσης να μειώσουν τον
αριθμό των συμμετεχόντων σε μαθήματα πρόσωπο με πρόσωπο και να προσαρμόσουν τις
επαναληπτικές εξετάσεις με τέτοιο τρόπο ώστε οι φοιτητές να μην βρεθούν σε μειονεκτική
θέση από την πανδημία.

Τι ισχύει για τους επισκέπτες νοσοκομείων, γηροκομείων και παρόμοιων
εγκαταστάσεων;
Στην περίπτωση νοσοκομείων, γηροκομείων και νοσηλευτικών μονάδων και πλήρως ή
μερικώς ενδονοσοκομειακών εγκαταστάσεων για τη φροντίδα και τη στέγαση ηλικιωμένων,
ατόμων με ειδικές ανάγκες ή εξαρτώμενων ατόμων, εφαρμόζεται ο ομοσπονδιακός
κανονισμός του άρθρου 28b παράγραφος 2 του κανονισμού IfSG: Σε αυτήν την περίπτωση,
οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες πρέπει να ελέγχονται, δηλαδή να έχουν στην
κατοχή τους πιστοποιητικό τεστ που τους έχει εκδοθεί. Αυτό ισχύει σύμφωνα με τον νομικό
κανονισμό, ανεξάρτητα από το αν έχουν εμβολιαστεί ή αναρρώσει. Οι επισκέπτες των
εγκαταστάσεων για την από κοινού στέγαση των αιτούντων άσυλο, ατόμων που
υποχρεούνται να εγκαταλείψουν τη χώρα, προσφύγων και οι επαναπατριζόμενων και
ενδονοσοκομειακών εγκαταστάσεων κοινωνικής πρόνοιας πρέπει επίσης να έχουν αρνητικό
αποτέλεσμα τεστ, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού
CoronaTestQuarantäneVO.

Τι σημαίνει ο κανόνας 2G;
Ο κανόνας 2G σημαίνει ότι οι εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιούνται
μόνο από πλήρως εμβολιασμένα και αναρρωμένα άτομα. Ο κανόνας 2G εφαρμόζεται
καταρχήν σε όλες τις δραστηριότητες και εγκαταστάσεις αναψυχής. Άτομα που δεν έχουν
εμβολιαστεί ή αναρρώσει πλήρως δεν θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις εγκαταστάσεις ή
υπηρεσίες. Από αυτόν τον κανόνα εξαιρούνται μόνο άτομα που έχουν ιατρικό πιστοποιητικό
που δηλώνει ότι δεν μπορούν να εμβολιαστούν κατά του Covid-19 για λόγους υγείας, καθώς
και παιδιά και έφηβοι ηλικίας έως και 15 ετών.

Πού ισχύει ο κανόνας 2G; Ποιες περιοχές μπορούν να επισκεφθούν μόνο
ανοσοποιημένα άτομα (εμβολιασμένα ή αναρρωμένα, 2G);
Ο κανόνας 2G (πρόσβαση μόνο για εμβολιασμένους ή αναρρωμένους) ισχύει, μεταξύ άλλων,
για:








καταστήματα και αγορές, με εξαίρεση τους λιανοπωλητές τροφίμων, τις αγορές
ποτών, τα καταστήματα υγιεινής διατροφής, τα καταστήματα βρεφικών ειδών, τα
φαρμακεία, τα καταστήματα ιατρικών προμηθειών, τα φαρμακεία, τα καταστήματα
οπτικών, τους επαγγελματίες ακοής, τα πρατήρια καυσίμων, τα καταστήματα
εφημερίδων, τα βιβλιοπωλεία, τα ανθοπωλεία, τις αγορές προμήθειας κατοικίδιων
ζώων, τις αγορές ζωοτροφών, τα κέντρα κήπων και τους χονδρεμπόρους,
μουσεία, εκθέσεις, μνημεία και άλλα πολιτιστικά ιδρύματα,
συναυλίες, παραστάσεις, αναγνώσεις και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως σε
θέατρα και κινηματογράφους,
Χριστουγεννιάτικες αγορές, λαϊκά φεστιβάλ και παρόμοιες εκδηλώσεις αναψυχής,
πάρκα ζώων και ζωολογικοί κήποι,
πάρκα ψυχαγωγίας,








αίθουσες τυχερών παιχνιδιών,
την από κοινού άθληση (συμπεριλαμβανομένης της προπόνησης και των αγώνων) σε
εξωτερικούς χώρους (επαγγελματικός και ερασιτεχνικός αθλητισμός),
εκπαιδευτικές παροχές που δεν καλύπτονται ρητά από το 3G (βλ. παραπάνω),
υπηρεσίες που αφορούν το σώμα (με εξαίρεση τις ιατρικές ή νοσηλευτικές
υπηρεσίες),
υπηρεσίες κομμωτικής στις οποίες το άτομο που παρέχει την υπηρεσία ή ο/η
πελάτης(ισα) φοράει μόνο ιατρική μάσκα αντί για μάσκα FFP-2,
τουριστικές διανυκτερεύσεις σε καταλύματα καθώς και ταξίδια με τουριστικό
λεωφορείο.

Ο κανόνας 2G ΔΕΝ ισχύει για:







Άτομα που έχουν ιατρικό πιστοποιητικό σύμφωνα με το οποίο δεν μπορούν ή δεν
μπορούσαν να εμβολιαστούν για λόγους υγείας επί του παρόντος ή μέχρι στιγμής και
για διάστημα όχι μεγαλύτερο από έξι εβδομάδες πριν. Ωστόσο, τα άτομα αυτά πρέπει
να προσκομίσουν πιστοποιητικό αρνητικού τεστ.
Παιδιά και έφηβους μέχρι και 15 ετών. Λόγω των τακτικών σχολικών εξετάσεων
εκτός των διακοπών, δεν χρειάζεται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αρνητικού τεστ.
Μέχρι και τις 16 Ιανουαρίου 2022, οι μαθητές ηλικίας 16 και 17 ετών
αντιμετωπίζονται επίσης με τον ίδιο τρόπο όπως τα ανοσοποιημένα άτομα όσον
αφορά την άσκηση αθλητικώνκαι μουσικών δραστηριοτήτων ή υποκριτικής. Επίσης,
δεν χρειάζεται να παρουσιάσουν αρνητικά τεστ εκτός των σχολικών διακοπών.
για την παροχή υπηρεσιών εστίασης για επαγγελματίες οδηγούς σε χώρους
ανάπαυσης και στάσεις φορτηγών, εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό αρνητικού τεστ.

Τι σημαίνει 2G+ και ποια άτομα εξαιρούνται από την πρόσθετη υποχρέωση
τεστ;
Ο κανόνας 2G+ σημαίνει ότι μόνο πλήρως εμβολιασμένοι ή αναρρωμένοι έχουν πρόσβαση
και πρέπει επίσης να αποδεικνύουν αρνητικό αποτέλεσμα τεστ. Αυτό μπορεί να λάβει τη
μορφή rapid test (που έγινε εντός 24 ωρών) ή τεστ PCR (που έγινε εντός 48 ωρών).
Ο κανόνας 2G+ εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, στα εξής:









στην από κοινού άθληση σε εσωτερικούς χώρους (αθλητικές αίθουσες, γυμναστήρια
κ.λπ.) – εξαιρέσεις ισχύουν, μεταξύ άλλων, για τον επαγγελματικό αθλητισμό,
στη χρήση εσωτερικών πισινών και εγκαταστάσεων ευεξίας (σάουνες, ιαματικά
λουτρά, χώροι αυτομαυρίσματος κ.λπ.),
σε κυλικεία εταιρειών, σχολικά κυλικεία, πανεπιστημιακά κυλικεία και συγκρίσιμες
εγκαταστάσεις για χρήση από άτομα που δεν ανήκουν απευθείας στην εταιρεία ή το
ίδρυμα ως εργαζόμενοι, φοιτητές, μαθητές, συμμετέχοντες σε μαθήματα κ.λπ., εάν η
χρήση αυτή δεν περιορίζεται στην απλή συλλογή τροφίμων και ποτών,
σε όλες τις άλλες υπηρεσίες εστίασης, εάν η χρήση δεν περιορίζεται στην απλή
συλλογή τροφίμων και ποτών,
στην κοινή συμμετοχή μελών μιας χορωδίας, καθώς και άλλες καλλιτεχνικές
δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο χωρίς την εφαρμογή
μάσκας (παίξιμο πνευστών οργάνων και παρόμοια),
σε αποκριάτικες εκδηλώσεις και παρόμοιες παραδοσιακές εκδηλώσεις (κανόνας: σε
από κοινού τραγούδι και κίνηση με τη μελωδία, ο χορός δεν είναι στο επίκεντρο),




σε ιδιωτικές γιορτές με χορό, χωρίς ο χορός να είναι το επίκεντρο της εκδήλωσης (π.χ.
γάμοι),
σε σεξουαλικές υπηρεσίες.

Καμία πρόσθετη υποχρέωση τεστ για τους πλήρως εμβολιασμένους και αναρρωμένους
Η πρόσθετη υποχρέωση τεστ σε τομείς όπου ισχύει το 2G+ δεν ισχύει για τα ανοσοποιημένα
άτομα που εκτός από τη πλήρη βασική ανοσοποίηση






έχουν κάνει και την 3η αναμνηστική δόση του εμβολίου
εμβολιασμένα αναρρωμένα άτομα, δηλαδή άτομα που έχουν προσβληθεί από Covid19 και έχουν λάβει τουλάχιστον έναν εμβολιασμό πριν ή μετά
άτομα με διπλό εμβολιασμό στα οποία ο δεύτερος εμβολιασμός έγινε πριν από
περισσότερες από 14 αλλά λιγότερες από 90 ημέρες πριν (ισχύει επίσης για τα
εμβολιασμένα άτομα με Johnson & Johnson που δεν έχουν ακόμη λάβει τρίτο
εμβολιασμό) ή
έχουν αναρρώσει από μόλυνση τους τελευταίους τρεις μήνες (επιβεβαιωμένο τεστ
PCR άνω των 27 ημερών, αλλά όχι περισσότερο από 90 ημέρες). Η εξαίρεση ισχύει
για όλους τους τομείς εφαρμογής του 2G+, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών
σπορ.

Ένα λεπτομερές φυλλάδιο σχετικά με το θέμα του 2G+ έχει συνταχθεί από το Υπουργείο
Υγείας της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας: Πού ισχύει το 2Gplus; Ποιες απαιτήσεις πρέπει να
πληρούνται για το 2Gplus; Πότε πρέπει να υποβληθεί πιστοποιητικό αρνητικού τεστ- και
πότε όχι; Αυτές και άλλες ερωτήσεις απαντώνται στο φυλλάδιο, το οποίο μπορείτε
νακατεβάσετε εδώ.

Είναι δυνατά τα επιτόπια τεστ κατά τη χρήση παροχών 3G και 2G+;
Σε χώρους όπου απαιτείται τεστ ως προϋπόυθεση πρόσβασης (π.χ. 3G και 2G+), αντί να
υποβάλλεται πιστοποιητικό τεστ από επίσημο πάροχο τεστ, μπορεί επίσης να διενεργηθεί
εποπτευόμενος αυτοδιαγνωστικό τεστ επί τόπου κατά την είσοδο, όπως κατά την είσοδο σε
γυμναστήριο υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου εκπαιδευμένου προσωπικού υποδοχής ή όταν
συμμετέχετε σε αθλήματα υπό την επίβλεψη του εμπειρογνώμονα ή του εκπαιδευμένου
εκπαιδευτή.
Αυτό το εποπτευόμενο αυτοδιαγνωστικό τεστ δίνει το δικαίωμα μόνο στην πρόσβαση στη
συγκεκριμένη παροχή. Δεν μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό τεστ από τον επιβλέποντα με το
οποίο το άτομο να μπορέσειε να επισκεφθεί και άλλες εγκαταστάσεις. Μόνο οι επίσημοι
χώροι τεστ μπορούν να συνεχίσουν να το κάνουν αυτό.
Το κατά πόσον και με ποια μορφή προσφέρεται ένα τεστ επιτόπου αποφασίζεται από τον
αντίστοιχο φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης. Η προσφορά επιτόπιων τεστ δεν είναι
υποχρεωτική και δεν χρειάζεται να προσφέρεται δωρεάν από τον αντίστοιχο φορέα
εκμετάλλευσης.

Τι ισχύει για άτομα που δεν μπορούν να εμβολιαστούν;
Τα άτομα που έχουν ιατρικό πιστοποιητικό που δηλώνει ότι δεν μπορούν να εμβολιαστούν
κατά του Covid-19 για λόγους υγείας θα αντιμετωπίζονται ως ανοσοποιημένα άτομα εάν

υποβληθούν σε rapid test αντισωμάτων το αργότερο πριν από 24 ώρες ή σε τεστ PCR
πιστοποιημένη από αναγνωρισμένο εργαστήριο το αργότερο πριν από 48 ώρες.

Τι ισχύει για τις εκδηλώσεις;
Για εκδηλώσεις ισχύουν σχετικά όρια χωρητικότητας, ανάλογα με το μέγεθος της αίθουσας
εκδηλώσεων, και ο απόλυτος μέγιστος αριθμός των 750 συμμετεχόντων. Στο μέλλον, αυτό θα
ισχύει επίσης για όλες τις υπερεθνικές εκδηλώσεις, όπως αγώνες της Bundesliga, κλπ.
Οι εργαζόμενοι, οι εθελοντές και άλλα συγκρίσιμα πρόσωπα δεν υπολογίζονται.
Πρέπει να εξασφαλίζεται ο έλεγχος πρόσβασης.

Τι ισχύει για το χορό σε κλαμπ, ντισκοτέκ ή σε χορευτικές εκδηλώσεις και
αποκριάτικες γιορτές;
Για να περιοριστεί η εξάπλωση του κορωνοϊού, κλείνουν οι λέσχες, οι ντισκοτέκ και
παρόμοιες εγκαταστάσεις με ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο μόλυνσης. Δεν επιτρέπονται επίσης
παρόμοιες εκδηλώσεις (δημόσιες χορευτικές εκδηλώσεις, ιδιωτικά πάρτι χορού και ντίσκο
κ.ά.) λόγω του υψηλού κινδύνου μόλυνσης.
Λόγω των υπερεθνικών περιοχών επιμόλυνσης, αυτό είναι σκόπιμα ανεξάρτητο από την
τοπική κατάσταση και, ως εκ τούτου, ισχύει για το σύνολο της Βόρειας ΡηνανίαςΒεστφαλίας.

Τι ισχύει για τις ιδιωτικές γιορτές;
Τα ιδιωτικά πάρτι χορού και ντίσκο και παρόμοιες εκδηλώσεις απαγορεύονται επί του
παρόντος. Από τις 28 Δεκεμβρίου 2021 επιτρέπονται ιδιωτικές εσωτερικές και εξωτερικές
συγκεντρώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν εμβολιαστεί και αναρρώσει, μόνο
με δέκα άτομα κατ' ανώτατο όριο. Δεν υπάρχει όριο συγκεκριμένου αριθμού για νοικοκυριά.
Εξαιρούνται τα παιδιά έως και 13 ετών. Εφόσονένα μη εμβολιασμένο άτομο συμμετέχει,
μόνο δύο άτομα από κάποιο άλλο νοικοκυριό επιτρέπεται να συμμετέχουν εκτός από το δικό
τους νοικοκυριό.

Ποιοι κανονισμοί ισχύουν για τους εργαζόμενους;
Οι εργαζόμενοι, οι εθελοντές και άτομα σε παρόμοια κατάσταση που εργάζονται σε περιοχές
με περιορισμούς πρόσβασης 3G, 2G ή 2Gplus και έχουν επαφή με επισκέπτες, πελάτες ή
χρήστες των παροχών τους ή μεταξύ τους πρέπει να εμβολιαστούν ή να κάνουν τεστ.
Εάν δεν έχουν εμβολιαστεί, πρέπει να φορούν ιατρική μάσκα καθ' όλη τη διάρκεια της
δραστηριότητας σε περιοχές με περιορισμούς πρόσβασης 2G ή 2Gplus και απαιτείται να
υποβάλλουν ενημερωμένα αποδεικτικά στοιχεία τεστ. Εάν δεν είναι δυνατή η χρήση μάσκας
κατά τη διάρκεια του επαγγέλματος, πρέπει να διατίθεται τεστ PCR.

Πώς επανεξετάζονται και ελέγχονται οι κανονισμοί;
Η επαλήθευση των πιστοποιητικών εμβολιασμού και τεστ πραγματοποιείται από τους
αρμόδιους διοργανωτές ή φορείς εκμετάλλευσης, με τους οποίους πραγματοποιείται επίσης

σύγκριση με το επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης. Υπάρχει επομένως υποχρέωση για τους
χρήστες, πελάτες, επισκέπτες κ.λπ. να φέρουν και να προσκομίσουν το αντίστοιχο
αποδεικτικό μαζί με επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης.
Στην περίπτωση παιδιών και εφήβων που δεν διαθέτουν ακόμη επίσημο έγγραφο
ταυτοποίησης, αρκεί να δηλώσουν την ταυτότητά τους ή να την καταστήσουν αξιόπιστη με
το έγγραφο ταυτοποίησης των γονέων, την φοιτητική ταυτότητα ή κάτι παρόμοιο.
Τα πρόσωπα που δεν προσκομίζον τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία εμβολιασμού/τεστ
και απόδειξη ταυτότητας αποκλείονται από τη χρήση ή την άσκηση.
Η εφαρμογή CovPassCheck που δημοσιεύθηκε από το Ινστιτούτο Robert Koch πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των ψηφιακών πιστοποιητικών εμβολιασμού.
Η μη διενέργεια ελέγχων θα τιμωρείται με πρόστιμα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους
κεντρικούς κανόνες, η εποπτική αρχή εμπορίου και εστιατορίων πρέπει να ενημερώνεται
προκειμένου να είναι σε θέση να ελέγχει την αξιοπιστία των φορέων εκμετάλλευσης.

Εξακολουθούν να ισχύουν οι γενικοί κανόνες υγιεινής και προστασίας από
λοιμώξεις;
Οι γνωστοί και αποδεδειγμένοι κανόνες συμπεριφοράς της AHA εξακολουθούν να
συνιστώνται: Κρατήστε τις αποστάσεις σας, τηρείτε τους κανόνες υγιεινής και φοράτε μάσκα
στην καθημερινή ζωή.
Και: Οι εγκαταστάσεις με επισκεψιμότητα επισκεπτών ή πελατών υποχρεούνται να
εφαρμόζουν συγκεκριμένους κανόνες αερισμού και υγιεινής.
Περισσότερες πληροφορίες συνοψίζονται στο παράρτημα «Κανόνες υγιεινής και προστασίας
από λοιμώξεις» στο διάταγμα προστασίας από τον κορωνοϊό, ειδικά για τους ιδιοκτήτες
επιχειρήσεων. Μπορείτε να το βρείτε στη σελίδα επισκόπησης των νομικών κανονισμών
κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού

Έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με το διάταγμα προστασίας από τον
κορωνοϊό;
Εάν ναι, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
corona@nrw.de.

