Актуално: Наредба за защита от коронавирус
Какви са ограниченията за контакти?
Частните събирания, на които присъстват само ваксинирани или оздравели, могат
да се провеждат отново от събота, 19 февруари 2022 г., без никакво числено
ограничение.
Ограниченията за контакт се прилагат до 19 март 2022 г. само за хора, които не са
имунизирани.
Лицата, които не са напълно ваксинирани или изцяло оздравели, имат право да се
срещат само с членове на собственото си домакинство и максимум двама души от
друго домакинство на частни срещи в обществени и частни пространства. Не се броят
децата на възраст под 14 години. При определянето на домакинството съпрузите,
партньорите в живота и живеещите на семейни начала се считат за едно домакинство
дори и да не живеят заедно.

Какви са правилата за обектите на продажби на дребно?
За магазините и пазарите ограниченията за достъп по правилото 2G ще престанат да се
прилагат от 19 февруари 2022 г. По този начин проверката на тест или доказателство за
имунизация вече не е необходима и влизането е позволено и на лица, които не са
имунизирани. Остава обаче задължението да се носи поне една медицинска маска;

настоятелно се препоръчва носенето на маска FFP2 в магазините.
Собствениците на магазини могат да направят носенето на маска FFP2 условие за
влизане в магазина.

Носенето на маски още ли е задължително?
Да. Все още на много места има задължение за носене на медицинска маска, а носенето
на маска FFP2 е силно препоръчително поради още по-добрия защитен ефект.
Задължение за носене на маска FFP2 съществува при използване и предоставяне на
услуги, изискващи физическа близост, за лица, които не са имунизирани.
Също така задължението за носене на медицинска маска остава в следните сектори:





в градския и междуселищния обществен транспорт (носенето на маска FFP2 е
силно препоръчително тук),
в закрити помещения с обществен трафик, напр. в магазини,
на открито, в случай че компетентният орган изрично разпорежда това за
специално определени зони с общо разпореждане,
при участие в събитие в зависимост от разрешения брой хора (на закрито и на
открито).

За събития и събирания на открито задължението за носене поне на медицинска маска
се урежда от съответните разпоредби за достъп или от следните изисквания:

1. Ако всички лица имат достъп до събитието или събирането, независимо от
сертификат за тест или имунизация, трябва поне да се носи медицинска маска.
2. Ако само тествани или имунизирани лица имат достъп до събитието или събранието,
трябва да се носи поне медицинска маска само ако минималното разстояние от 1,5
метра не е възможно.
3. Ако имат достъп само имунизираните лица, няма задължение за носене на маска.
Въпреки това се препоръчва да носите маска, ако не може да се поддържа минимално
разстояние от 1,5 метра до други лица.
Лицата, отговорни за събитието или събирането, трябва да информират участниците за
приложимите правила и да насърчават спазването в случай на нарушения.
Освен това настоятелно се препоръчва носенето на маска, когато не може да се
поддържа минималното разстояние от 1,5 метра до други хора.

Какви са изключенията от изискването за носене на маска?
По изключение може да не се носи маска може например в следните случаи:










в частни помещения за изключително частни срещи,
в ресторанти и други заведения за хранене с фиксирани места за сядане или
правостоящи,
в оперативни ситуации на органите за сигурност, пожарната и т.н.,
при комуникация с глух човек или човек с увреден слух,
от лица, които не могат да носят маска по медицински причини (изисква се
свидетелство),
при ядене и пиене,
от имунизирани членове на хорове, пеещи заедно, или от имунизирани певци
или актьори при изпълнения като част от културни представления, включително
необходимите репетиции, ако съответните художествени дейности са възможни
само без носене на маска,
както и по други причини, ако свалянето на маската при поддържане на
минималното разстояние от 1,5 метра отнема само няколко секунди.

Всички изключения от задължението за носене на маска са изброени в § 3 алинея 2 от
Наредбата за защита от коронавирус. Документът може да бъде намерен на адрес
www.mags.nrw/коронавирус-rechtlicheregelungen-nrw.
Децата са освободени от задължението да носят маска до влизане в училище. Ако
децата не могат да носят медицинска маска от влизане в училище до 13-годишна
възраст, понеже не им приляга добре, като алтернатива трябва да се носи ежедневна
маска.

Какво означава правилото 3G (ваксинирани, оздравели или тествани
отрицателно)?
Напълно ваксинирани и излекувани имат право за достъп до съоръженията и услуги, за
които важи правилото 3G. Всички други лица трябва да докажат, че имат отрицателен

тест. Признават се PCR тестове, които не са по-стари от 48 часа, и бързи тестове, които
не са по-стари от 24 часа.

В кои зони се прилага 3G?
Правилото 3G (достъп за ваксинирани, оздравели или скоро тествани) се прилага
включително за:






















погребения и граждански сватби;
услуги и събития от училищното, университетското, професионалното или
свързаното с професията образование, образованието в ранна детска възраст в
детски градини, политическото образование и самопомощ, както и курсове за
интегриране;
съвместно или едновременно практикуване на неконтактни спортове, като лека
атлетика, тенис или голф на открито;
контактни спортове на открито, ако участват само хора от собственото
домакинство и допълнително максимум двама души от друго домакинство;
школи за шофьорски курсове;
нетуристически нощувки (неимунизираните лица трябва да представят
сертификат за отрицателен тест при пристигане и следователно след изтичане на
валидността му);
услуги, изискващи физическа близост (напр. фризьорски услуги, козметика и
др.) и салони за тен;
изложения и конгреси за търговски представители и заинтересовани страни,
както и събития, в които участват само членове на фирми и предприятия и които
се извършват при спазване на изискванията за защита от инфекции съгласно
трудовото право;
събирания по смисъла на член 8 на Основния закон (регламентира свободата на
събрания) в публичното пространство на закрито;
събирания по смисъла на член 8 на Основния закон на открито с повече от 750
участници едновременно;
заседания на общински органи и заковоно изисквани заседания на органи на
публичноправни и частноправни институции, дружества, общности, партии или
сдружения, както и информационни и дискусионни събития на политически
партии без социален характер;
използването на университетски библиотеки и университетски столове от
членове на университета;
използването на обществени библиотеки (при това е възможно безконтактно
заемане и връщане на материали и без 3G);
услуги за младежки социални дейности и младежка заетост, както и услуги
съгласно § 16 от осма книга на Социалния кодекс (помощ за деца и младежи);
детски, младежки, както и семейни пътувания за отдих от публични и
независими служби за помощ за деца и младежи (неимунизираните лица трябва
да представят сертификат за отрицателен тест при пристигане и отново след
четири дни или да извършат самостоятелно тестване под общ надзор);
детски и младежки социални заведения с разрешително за работа по смисъла на
§ 45 и сл. от осмата книга на Социалния кодекс (помощ за деца и младежи), при
което децата и младежите са изключени от настоящите правила.

В областта на образованието 3G се отнася за услуги и събития на училищното,
университетското, професионалното или свързаното с професията образование

(включително изложения за обучение, изложения на работодатели и събития за
кариерна ориентация), образованието в ранна детска възраст в детски градини,
политическото образование и самопомощ, както и курсовете за интегриране и
използването на университетски библиотеки и университетски столови от лица, които
са служители или студенти на университета или на институцията.
За университетите провинцията е издала своя собствена Наредба за висшето
образование във връзка с епидемията от коронавирус. Съгласно нея университетите и
висшите учебни заведения също могат да намалят броя на участниците в курсовете
лице в лице и да адаптират свободните опити и опитите за връщане при полагане на
изпити така, че за студентите да не възникват недостатъци вследствие от пандемията.

Какво е приложимо за посетителите на болници, домове на възрастни
хора и подобни заведения?
За болници, домове за възрастни хора и за грижи, напълно или частично стационарни
заведения за грижи и настаняване на възрастни хора, хора с увреждания или хора,
нуждаещи се от грижи, се прилагат федералните разпоредби на § 28b ал. 2 от Закона за
защита при инфекции (Infektionsschutzgesetz): Тук работодателите, служителите и
посетителите трябва да се тестват, т.е. да притежават издаден на тяхно име сертификат
за отрицателен тест. Това се прилага съгласно законовите разпоредби независимо от
това дали лицето е ваксинирано или оздравяло. Посетителите на заведения за
съвместно настаняване на лица, търсещи убежище, лица, задължени да напуснат
страната, бежанци и късно преселени лица и стационарните заведения за социално
подпомагане също трябва да имат отрицателен резултат от тест в съответствие с § 8 ал.
5 от Наредбата за тестване във връзка с коронавируса (CoronaTestQuarantäneVO).

Какво означава правилото 2G (ваксинирани и оздравели)?
Правилото 2G означава, че заведенията и услугите могат да се използват само от
напълно ваксинирани и оздравели лица. Правилото 2G се прилага за всички
развлекателни дейности и заведения. Всяко лице, което не е напълно ваксинирано или
оздравяло, няма достъп до тези заведения или услуги. От него са изключени лица,
които имат медицинско свидетелство, според което те не могат да бъдат ваксинирани
срещу Covid-19 по здравословни причини, както и деца и младежи до 17-годишна
възраст включително.

Къде се прилага правилото 2G? Кои зони могат да бъдат посещавани
само от имунизирани лица (ваксинирани или оздравели, 2G)?
Правилото 2G (достъп само за ваксинирани или оздравели) се прилага за:








музеи, изложби, мемориали и други културни институции;
концерти, представления, четения и други културни събития, като например в
театри и кина;
организация на обществени панаири;
народни фестивали и подобни развлекателни събития;
животински паркове и зоологически градини;
увеселителни паркове;
зали за хазартни игри;





колективни спортове (включително тренировки и състезания) на открито
(професионални и аматьорски спортове);
образователни услуги, които не са изрично обхванати от 3G (виж по-горе);
туристически нощувки в места за настаняване, както и туристически автобусни
пътувания.

Правилото 2G НЕ се прилага за:





лица, които имат медицинско свидетелство, според което към момента не могат
или не са могли да бъдат ваксинирани преди по-малко от шест седмици по
здравословни причини. Тези лица обаче трябва да представят сертификат за
отрицателен тест;
деца и юноши до 17 години включително. Поради редовните тестове за училище
извън почивни дни не е нужно да показват сертификат за отрицателен тест.
за предоставяне на хранителни услуги на професионални водачи в зоните за
почивка и паркинги за камиони, ако имат сертификат за отрицателен тест.

Какво означава 2G+ и кои лица са освободени от допълнителното
задължение за тестване?
Правилото 2G+ означава, че само напълно ваксинирани или оздравели имат достъп и те
също трябва да докажат отрицателен резултат от тест. Това може да бъде бърз тест (не
по-стар от 24 часа) или PCR тест (не по-стар от 48 часа).
Правилото 2G+ се прилага за:












колективни спортове или спортни занимания по едно и също време на закрито
(спортни зали, фитнес зали и т.н.) – изключенията се прилагат също за
професионалните спортове;
използването на закрити плувни басейни и уелнес съоръжения (сауни,
минерални бани и т.н.);
фирмени столови, училищни столови, университетски столови и сходни
заведения за използване от лица, които не принадлежат директно към
дружеството или институцията като служители, студенти, ученици, участници в
курсове и т.н., ако тази употреба не се ограничава до вземане на храни и
напитки;
всички други услуги за хранене, ако употребата не се ограничава до вземане на
храни и напитки;
колективно пеене на членове на хорове, както и други художествени дейности,
които могат да се извършват само без носене на маска (изпълнения на духови
инструменти и подобни);
карнавални събития и подобни традиционни събития (включващи: колективно
пеене/полюшване; танците не са централна дейност);
частни тържества с танци, без танците да са във фокуса на събитието (напр.
сватби);
сексуални услуги.

Без допълнително задължение за тестване за лица с поставена трета ваксина и
оздравели

Допълнителното задължение за тестване в сектори, където се прилага 2G+, отпада за
лица, получили общо три ваксинации с една от ваксините, одобрени в Европейския
съюз според общия преглед, публикуван от института „Пол Ерлих“ (включително всяка
комбинация с ваксината срещу COVID-19 на фирма Janssen (Johnson & Johnson)).
Допълнителното задължение за тестване в сектори, където се прилага 2G+, също така
отпада в съответствие с изискванията на института „Роберт Кох“ за







ваксинирани и оздравели лица, т.е. лица, които са имали инфекция с Covid-19,
открити чрез PCR тест, и са извършили поне една ваксинация преди или след
това
лица с две ваксини, при които втората ваксинация е била преди повече от 14, но
по-малко от 90 дни (важи и лица, ваксинирани с Johnson & Johnson, които все
още не са получили трета ваксина) или
лица, оздравели от инфекция през последните три месеца (потвърден PCR тест
преди повече от 28 дни, но не по-стар от 90 дни), както и.
лицата със специфичен положителен тест за антитела и последваща ваксинация,
които според дефиницията на изключението се считат за напълно ваксинирани
дори само с една доза от ваксината, ако ваксинацията е била преди по-малко от
90 дни.

Подробен съветник относно 2G+ е изготвено от Министерството на здравеопазването
на Северен Рейн-Вестфалия: Къде се прилага 2G+? Какви изисквания трябва да бъдат
изпълнени за 2G+? Кога трябва да се представи сертификат за отрицателен тест и кога
не? Отговорите на тези и други въпроси се съдържат в препоръките на уебсайта на
Министерството.

Възможни ли са тествания на място при използване на услуги с 3G и
2G+?
На места, където за достъп се изисква тест (т.е. 3G и 2G+), може вместо сертификат за
тест от официален орган за тестване на място да се извърши и поднадзорен
самостоятелен тест, като например при влизане във фитнес зала под надзора на
специално обучен приемен персонал или при практикуване на спорт под надзора на
специализиран или обучен треньор/обучител.
Този поднадзорен самостоятелен тест дава право на достъп само до конкретната услуга.
Надзорното лице не може да издаде сертификат за тестване, с който да се посещават и
други съоръжения. Само официалните органи за тестване могат да извършват това.
Дали и под каква форма се предлага тестване на място, се решава от съответния
оператор на съоръжението. Услугата за тестване на място не е задължителна и не е
задължително да се предлага безплатно от съответния оператор.

Кое е приложимо за лица, които не могат да бъдат ваксинирани?
Лицата, които имат медицинско свидетелство, според което не могат да бъдат
ваксинирани срещу Covid-19 по здравословни причини, се третират като имунизирани
лица, ако имат бърз антигенен тест, направен преди не повече от 24 часа, или PCR тест
от сертифицирана от лаборатория, направен преди не повече от 48 часа.

Какво е приложимо за събития?
За събитията се прилагат ограничения на капацитета в зависимост от размера на
събитието. Това е приложимо също така и за големи събития, като мачове от
Бундеслигата и др.
Събития с повече от 750 участници са разрешени, ако





броят на хората на закрито е максимум 30 процента от съответния максимален
капацитет (общо максимум 4000 души);
броят на хората на открито е максимум 50 процента от съответния максимален
капацитет (общо максимум 10 000 души);
участниците изпълняват изискването за 2G+;
участниците носят поне една медицинска маска (хирургическа маска) за цялата
продължителност на събитието.

За частни тържества с танци, както и карнавални събития и сравними традиционни
събития на закрито, не е разрешен увеличен брой хора (повече от 750 участници).
Служители, доброволци и други лица със сходни задължения не се броят.

Какво важи в клубове, дискотеки или танцови събития?
За да се ограничи разпространението на коронавируса, се затварят клубове, дискотеки и
подобни съоръжения с особено висок риск от заразяване. Сходни събития (публични
танцови събития, частни танцови и диско партита и други подобни) също не са
разрешени поради високия риск от заразяване.
Поради надрегионалните зони това умишлено е независимо от местната заболеваемост
и по следователно се отнася за целия Северен Рейн-Вестфалия.

Какво се отнася за частните тържества?
Частните танцови и диско партита и подобни събития в момента са забранени. От 28
декември 2021 г. частните събирания на закрито и открито, включително на
ваксинирани и оздравели лица, са позволени с максимум десет души. Няма
ограничение за броя на домакинствата. Деца до 13 години включително са освободени.
Ако участва неваксинирано лице, освен собственото домакинство може да участват
само двама души от друго домакинство.

Какви разпоредби са приложими за служители?
Служителите, доброволците и лица със сходни задължения, които работят в зони с
ограничения за достъп 3G, 2G или 2G+ и които имат контакт с гости, клиенти или
потребители на услугите или помежду си, трябва да бъдат имунизирани или тествани.
Ако не са имунизирани, те трябва да носят медицинска маска по време на цялата
дейност в зони с ограничения за достъп 2G или 2G+ в допълнение към изискването за
актуален сертификат за тест. Ако не е възможно да се носи маска по време на
изпълнението на задълженията, трябва да бъде представен PCR тест.

Как се проверяват и контролират разпоредбите?
Проверката на сертификатите за ваксинация и тестване се извършва от отговорните
организатори или оператори, при което се извършва и сравнение с официален документ
за самоличност. Следователно потребителите, клиентите, посетителите и т.н. са
задължени да носят и представят съответен сертификат заедно с официален документ
за самоличност.
При деца и юноши, които все още нямат официален документ за самоличност, е
достатъчно да обяснят самоличността си или да я докажат посредством документа за
самоличност на родителите си, ученическа карта или подобен документ.
Лицата, които не представят необходимия сертификат за ваксинация/тестване и
документ за самоличност, се изключват от използване или упражняване на дейност.
За проверка на цифрови сертификати за ваксинация трябва да се използва
приложението CovPassCheck, създадено от Института Роберт Кох.
Неосъществяването на проверки е наказуемо с глоби. В случай на неспазване на
основните правила надзорният орган по търговските и хранителните заведения трябва
да бъде информиран, за да може да проверява надеждността на операторите.

Приложими ли са все още общите правила за хигиена и защита от
инфекции?
Все още се препоръчват познатите и доказани правила за поведение на AHA: спазване
на разстояние, спазване на хигиенните правила и носене маска в ежедневието.
И: съоръженията с поток от посетители или клиенти са задължени да прилагат
определени правила за проветрение и хигиена.
Допълнителна информация е обобщена в приложението „Правила за защита от
инфекции“ към Наредбата за защита на коронавирус, насочена най-вече към
собствениците на предприятия. Тя може да бъде намерена на обзорната страница на
законовите разпоредби по време на пандемията от коронавирус

Имате ли въпроси относно Наредбата за защита на коронавирус?
В такъв случай може да пишете на имейл адреса.

