Actual: Ordonanța de protecție Corona
Ce restricții de contact se aplică?
Reuniunile private la care participă exclusiv persoane vaccinate sau vindecatepot avea
loc din nou, fără limitare numerică, începând de sâmbătă, 19 februarie 2022.
Restricțiile de contact se aplică exclusiv persoanelor neimunizate până la 19 martie 2022.
Persoanele care nu sunt nici complet vaccinate, nici vindecatepot să se întâlnească în
continuare doar cu membrii propriei gospodării și cu cel mult două persoane dintr-o altă
gospodărie în cadrul unor întâlniri private în spații publice și private. Copiii cu vârsta sub 14
ani nu sunt luați în calcul. În scopul determinării unei gospodării, soții, partenerii civili și
partenerii dintr-un parteneriat civil sunt considerați ca o singură gospodărie, chiar dacă nu
locuiesc împreună.

Ce reguli se aplică în sectorul comerțului cu amănuntul?
Pentru magazinele și piețele cu amănuntul, restricțiile de acces prevăzute de regula 2G vor înceta să
se aplice începând cu 19 februarie 2022. Astfel, nu mai este necesar controlul unei dovezi de testare
sau imunizare, iar intrarea este permisă și persoanelor neimunizate. Cu toate acestea, se păstrează

obligația de a purta cel puțin o mască medicală; se recomandă cu insistență purtarea unei
măști FFP2 în magazine.
Comercianții pot face din purtarea unei măști FFP2 o condiție de intrare în magazin.

Se aplică în continuare obligația de a folosi o mască?
Da. În multe locuri este încă obligatorie purtarea unei măști medicale, deși se recomandă cu
insistență purtarea unei măști FFP2 datorită efectului său de protecție și mai bun.
Există obligația de a purta o mască FFP2 atunci când se utilizează și se furnizează servicii de
îngrijire corporală pentru persoanele neimunizate.
În plus, obligația de a purta o mască medicală se aplică și în următoarele zone:





în transportul public local și pe distanțe lungi (în acest caz se recomandă cu insistență
purtarea unei măști FFP2),
în zonele interioare cu trafic public, de exemplu în centrele comerciale,
în aer liber, în măsura în care autoritatea competentă ordonă în mod explicit acest
lucru pentru zone desemnate în mod specific prin decret general.
la participarea la un eveniment în funcție de numărul de persoane permis (în interior și
în aer liber)

În cazul evenimentelor și adunărilor în aer liber, obligația de a purta cel puțin o mască
medicală se bazează pe regulamentul de acces respectiv sau pe următoarele cerințe:
1. În cazul în care toate persoanele au acces la eveniment sau adunare, indiferent de dovada de
testare sau imunizare, trebuie să se poarte cel puțin o mască medicală.

2. În cazul în care numai persoanele testate sau imunizate au acces la eveniment sau la
adunare, trebuie să se poarte cel puțin o mască medicală numai dacă distanța este mai mică de
1,5 metri.
3. În cazul în care au acces doar persoanele imunizate, nu există obligația de a purta mască.
Cu toate acestea, se recomandă purtarea unei măști în cazul în care nu se poate păstra distanța
minimă de 1,5 metri față de alte persoane.
Persoanele responsabile de eveniment sau de adunare trebuie să informeze persoanele
participante cu privire la reglementările aplicabile și să atragă atenția asupra respectării
acestora în caz de încălcare.
În plus, se recomandă cu insistență purtarea unei măști ori de câte ori nu se poate păstra
distanța minimă de 1,5 metri față de alte persoane, chiar și în aer liber.

Care sunt excepțiile de la obligativitatea de a purta o mască?
În mod excepțional, se poate renunța la purtarea unei măști în următoarele cazuri, de exemplu:










în săli private, în cazul reuniunilor exclusiv private,
în restaurante și în alte unități de alimentație publică, la locuri fixe sau în picioare,
în situații operaționale ale autorităților de securitate, ale pompierilor etc,
atunci când comunicați cu o persoană surdă sau cu deficiențe de auz,
persoanele care nu pot purta o mască din motive medicale (certificat obligatoriu),
la consumul de alimente și băuturi,
la membrii imunizați ai corurilor atunci când cântă împreună sau a cântăreților sau
actorilor imunizați atunci când joacă în cadrul unor oferte culturale, inclusiv repetițiile
necesare, dacă activitățile artistice respective sunt posibile numai fără a purta o mască,
și din alte motive, în cazul în care îndepărtarea măștii durează doar câteva secunde,
menținând distanța minimă de 1,5 metri.

Toate excepțiile de la obligația de a purta masca sunt enumerate la articolul 3 alineatul (2) din
Ordonanța privind protecția față de coronavirus. Documentul poate fi găsit pe site-ul
www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw.
Copiii până la vârsta de intrare la școală sunt scutiți de obligația de a purta mască. În cazul în
care copiii de la intrarea în școală până la vârsta de 13 ani nu pot purta o mască medicală din
cauza mărimii, se poartă o mască obișnuită ca înlocuitor.

Ce înseamnă regula 3G (VVT – vaccinat, vindecat, testat)?
Persoanele complet vaccinate și recuperate sunt libere să utilizeze facilitățile și serviciile
acoperite de regula 3G (VVT – vaccinat, vindecat, testat). Toate celelalte persoane trebuie să
se dovedească a fi fost testate negativ. Sunt recunoscute testele PCR care nu au mai mult de
48 de ore și testele rapide care nu au mai mult de 24 de ore.

În ce domenii se aplică 3G (VVT – vaccinat, vindecat, testat)?
Regula 3G (VVT – vaccinat, vindecat, testat) (acces pentru persoanele vaccinate, recuperate
sau testate în prezent) se aplică, printre altele, pentru:























Înmormântări și cununii civile;
Oferte și evenimente educative școlare, universitare, profesionale sau legate de un loc
de muncă, educație timpurie în grădinițe, educație politică și de auto-ajutorare, precum
și cursuri de integrare;
practicarea în comun sau simultană a unor sporturi fără contact, cum ar fi atletismul,
tenisul sau golful în aer liber;
Sporturi de contact în aer liber, dacă participă numai persoane din propria gospodărie
și, în plus, cel mult două persoane din altă gospodărie;
Școli de șoferi;
cazări non-turistice (persoanele neimunizate trebuie să prezinte dovada unui rezultat la
testare negativ la sosire și de fiecare dată după expirarea termenului de valabilitate);
Servicii de îngrijire corporală (de exemplu, servicii de coafură, cosmetică etc.) și
saloane de bronzare;
Târguri comerciale și congrese pentru furnizorii comerciali și părțile interesate,
precum și evenimente la care participă numai membrii companiilor și întreprinderilor
și care se desfășoară în conformitate cu cerințele de control al infecțiilor prevăzute de
legislația muncii;
Adunări în sensul articolului 8 din Legea Fundamentală (care reglementează libertatea
de întrunire) în spații publice interioare;
adunări în aer liber în sensul articolului 8 din Legea Fundamentală, cu mai mult de
750 de participanți simultan;
Ședințele organelor publice comunale și ședințele obligatorii din punct de vedere legal
ale organelor instituțiilor de drept public și privat, ale societăților, comunităților,
partidelor sau asociațiilor, precum și evenimentele de informare și dezbatere ale
partidelor politice fără caracter convivial;
utilizarea bibliotecilor și a cantinelor universitare de către personalul universitar;
utilizarea bibliotecilor publice (împrumutul și returnarea de suporturi fără contact este
posibilă și fără 3G);
Ofertele de asistență socială pentru tineret și de asistență pentru tineret, precum și
ofertele aflate în conformitate cu articolul 16 din Cartea a opta a Codului social
(Bunăstarea copiilor și a tinerilor);
excursii de agrement pentru copii, tineret și familii organizate de organizații publice și
independente de protecție a copiilor și tinerilor (persoanele neimunizate trebuie să
prezinte o dovadă negativă de testare la sosire și din nou după patru zile sau să
efectueze un autotest comun supravegheat);
unitățile de asistență socială pentru copii și tineri care necesită autorizații de
funcționare în sensul articolului 45 și următoarele din Cartea a opta a Codului social
(Bunăstarea copiilor și a tinerilor), copiii și tinerii fiind excluși din această
reglementare.

În domeniul educației, 3G (VVT – vindecat, vaccinat, testat) se aplică ofertelor și
evenimentelor din domeniul educației școlare, universitare, profesionale sau legate de muncă
(inclusiv târgurile de formare, târgurile de locuri de muncă și evenimentele de orientare
profesională), educația timpurie în grădinițe, educația politică și auto-ajutorarea, precum și
cursurile de integrare și utilizarea bibliotecilor și a cantinelor universitare de către persoanele
care aparțin direct universității sau instituției în calitate de angajați sau studenți.
Landul a emis propria Ordonanță privind învățământul superior în cazul epidemiei de
coronavirus pentru sectorul învățământului superior. Potrivit acesteia, universitățile și
instituțiile de învățământ superior au, de asemenea, dreptul de a reduce numărul de

participanți la evenimentele cu prezență în funcție de nivelul de infectare și de a ajusta
scutirile și retragerile în așa fel încât studenții să nu fie dezavantajați de pandemie.

Ce se aplică vizitatorilor în spitale, aziluri de bătrâni/îngrijitori și instituții
similare?
În cazul spitalelor, al căminelor de bătrâni și de îngrijire și al centrelor de îngrijire și cazare
pentru persoane în vârstă, persoane cu handicap sau persoane care au nevoie de îngrijire, se
aplică regulamentul federal de la § 28b alin. 2 IfSG: Aici, angajatorii, angajații și vizitatorii
trebuie să fie persoane testate, adică să fie în posesia unui certificat de testare eliberat pentru
ei. Conform reglementărilor legale, acest lucru se aplică indiferent dacă sunt vaccinați sau
vindecați în același timp. Vizitatorii unităților de cazare comunitare ale solicitanților de azil, a
persoanelor care sunt obligate să părăsească țara, a refugiaților și a imigranților de etnie
germană, precum și unitățile de asistență socială staționare trebuie să aibă, de asemenea, un
rezultat negativ al testului, în conformitate cu § 8 alin. 5 al Directivei de testare și carantinare
coronavirus.

Ce înseamnă regula 2G (VV – vindecat, vaccinat)?
Regula 2G înseamnă că instalațiile și serviciile pot fi utilizate doar de persoanele complet
vaccinate și vindecate. Regula 2G (VV – vindecat, vaccinat) se aplică, în principiu, tuturor
serviciilor și facilităților de agrement. Toate persoanele care nu sunt nici complet vaccinate și
nici recuperate nu au acces la aceste facilități sau servicii. Singurele excepții sunt persoanele
care au un certificat medical care atestă că nu pot fi vaccinate împotriva Covid-19 din motive
de sănătate, precum și copiii și adolescenții cu vârsta de până la 17 ani inclusiv.

Unde se aplică regula 2G (VV – vindecat, vaccinat)? Ce zone pot fi vizitate
numai de persoanele imunizate (vaccinate sau vindecate, 2G)?
Regula 2G (acces doar pentru persoanele vaccinate sau vindecate) se aplică, printre altele, la:











Muzee, expoziții, memoriale și alte instituții culturale;
Concerte, spectacole, lecturi și alte evenimente culturale, de exemplu în teatre și
cinematografe;
Organizarea de târguri publice;
Festivaluri folclorice și evenimente de agrement comparabile;
Parcuri de animale și grădini zoologice;
Parcuri tematice;
Locații închise destinate jocurilor;
practicarea în comun a sportului de contact (inclusiv antrenamente și competiții) în aer
liber (sport profesionist și amator);
Servicii educaționale care nu se încadrează în mod explicit în categoria 3G (VVT –
vindecat, vaccinat, testat) (a se vedea mai sus);
înnoptări ale turiștilor în unități de cazare, precum și excursii cu autocarul pentru
turiști.

Regula 2G (VV – vaccinat, vindecat) NU se aplică pentru:


Persoanele care au un certificat medical care atestă că nu pot sau nu au putut fi
vaccinate în prezent sau cu cel mult șase săptămâni în urmă din motive de sănătate. Cu
toate acestea, aceste persoane trebuie să prezinte un certificat de testare negativ;





Copiii și tinerii cu vârsta de până la 17 ani inclusiv. De asemenea, nu trebuie să
prezentați teste de coronavirus cu rezultate negative la testele testelor școlare obișnuite
din afara vacanțelor.
pentru alimentația șoferilor profesioniști în zonele de odihnă și în stațiile de pe
autostradă, în cazul în care aceștia au un certificat de testare negativ.

Ce înseamnă 2G+ (VV+ – vaccinat, vindecat) și ce persoane sunt scutite de
cerința de testare suplimentară?
Regula 2G+ (VV+ – vaccinat, vindecat) înseamnă că numai persoanele complet vaccinate sau
recuperate pot intra și trebuie să facă dovada unui rezultat negativ la teste. Acest lucru se
poate face sub forma unui test rapid (nu mai vechi de 24 de ore) sau a unui test PCR (nu mai
vechi de 48 de ore).
Regula 2G+ (VV+ – vaccinat, vindecat) se aplică, printre altele, la:











practicarea în comun sau simultană a sporturilor în spații închise (săli de sport, săli de
fitness etc.) – excepțiile se aplică, printre altele, sporturilor profesioniste;
utilizarea piscinelor interioare și a facilităților de wellness (saune, băi termale etc.);
Cantinele de întreprindere, cantinele școlare, cantinele universitare și alte facilități
comparabile, atunci când sunt utilizate de persoane care nu aparțin direct întreprinderii
sau instituției în calitate de angajați, studenți, elevi, participanți la cursuri etc., în cazul
în care această utilizare nu se limitează la simpla colectare de alimente și băuturi;
toate celelalte oferte gastronomice, în cazul în care utilizarea nu se limitează la simpla
colectare de alimente și băuturi;
cântatul în comun al membrilor corului, precum și alte activități artistice care pot fi
desfășurate numai fără a purta o mască (cântatul la instrumente de suflat și altele
asemenea);
Evenimentele de carnaval și evenimentele folclorice sau tradiționale comparabile
(scară: cântece în ansamblu/mișcare; dansul, dar nu ca și element central);
Petreceri private cu dans, fără ca dansul să fie punctul principal al evenimentului (de
exemplu, nunți);
servicii sexuale.

Nu există nicio obligație suplimentară de testare pentru persoanele care au fost
beneficiat de vaccinarea booster și cele vindecate
Obligația de testare suplimentară în zonele în care se aplică 2G+ nu se aplică persoanelor care
au beneficiat în total de trei vaccinări cu unul dintre vaccinurile autorizate în Uniunea
Europeană conform prezentării generale publicate de Paul-Ehrlich-Institut (inclusiv orice
combinație cu vaccinul COVID-19 de la Janssen (Johnson & Johnson).
De asemenea, obligația de testare suplimentară în zonele în care se aplică 2G+, în
conformitate cu specificațiile Institutului Robert Koch nu se aplică pentru



persoanele vaccinate vindecate, adică persoane care au avut o infecție cu Covid-19
detectată prin testul PCR și care au primit cel puțin o vaccinare înainte sau după aceea.
Persoanele care au fost vaccinate de două ori, cu cel de-al doilea vaccin în urmă cu
mai mult de 14, dar mai puțin de 90 de zile (se aplică și persoanelor vaccinate cu
Johnson&Johnson care nu au primit încă un al treilea vaccin) sau




Persoanele vindecate după o infecție în ultimele trei luni (confirmată prin testul PCR
mai mult de 28 de zile, dar nu mai vechi de 90 de zile), precum și
Persoanele cu un test specific de anticorpi pozitiv și o vaccinare ulterioară, care sunt
considerate complet vaccinate, conform definiției de exceptare, chiar și cu o singură
doză de vaccin, dacă vaccinarea a avut loc cu mai puțin de 90 de zile în urmă.

Ministerul Sănătății din Renania de Nord-Westfalia a pregătit o broșură detaliată pe tema
2G+: Unde se aplică 2Gplus (VV+ – vaccinat, vindecat)? Care sunt cerințele pentru 2Gplus
(VV+ – vaccinat, vindecat)? Când trebuie să se prezinte probele de testare negative și când
nu? La aceste și alte întrebări se răspunde în documentul de informare, pe site-ul web al
ministerului.

Sunt posibile testele la fața locului atunci când se utilizează oferte 3G (VVT –
vaccinat, vindecat, testat) și 2G+ (VV+ – vaccinat, vindecat)?
În locurile în care este necesar un test pentru acces (de exemplu, 3G și 2G+), în loc să se
prezinte un certificat de testare de la un centru oficial de testare, se poate efectua, de
asemenea, un autotest supravegheat la fața locului în momentul accesului, de exemplu, atunci
când se accesează o sală de fitness sub supravegherea unui personal de recepție format de
experți sau când se practică un sport sub supravegherea unui expert sau a unui
antrenor/instructor de exerciții fizice format.
Acest autotest supravegheat vă dă dreptul de a accesa doar oferta specifică. Supraveghetorul
nu poate elibera niciun certificat de testare care ar putea fi utilizat pentru a vizita alte facilități.
Doar centrele de testare oficiale pot continua să facă acest lucru.
Operatorul respectiv al instalației decide dacă și sub ce formă se oferă teste la fața locului.
Oferta de testare la fața locului nu este obligatorie și nu trebuie să fie oferită gratuit de către
operatorul respectiv.

Ce se aplică persoanelor care nu pot fi vaccinate?
În cazul persoanelor care au un certificat medical care atestă că nu pot fi vaccinate împotriva
Covid-19 din motive de sănătate, acestea vor fi tratate ca persoane imunizate dacă au un test
rapid de antigen datat cu cel mult 24 de ore în urmă sau un test PCR certificat de un laborator
recunoscut, datat cu cel mult 48 de ore în urmă.

Ce se aplică la evenimente?
Evenimentele sunt supuse unor limite referitoare la capacitate, în funcție de mărimea
evenimentului. Acest lucru se aplică în mod uniform și evenimentelor majore, cum ar fi
meciurile de fotbal din Bundesliga etc.
Evenimentele cu mai mult de 750 de participanți sunt permise, dacă




numărul de persoane din spațiile închise este de maximum 30 % din capacitatea
maximă respectivă (maximum 4 000 de persoane în total)
numărul de persoane în aer liber este de maximum 50 % din capacitatea maximă
respectivă (maximum 10 000 de persoane în total)
participanții îndeplinesc cerințele pentru 2G+



participanții poartă cel puțin o mască medicală (mască chirurgicală) pe întreaga durată
a evenimentului.

În cazul petrecerilor private cu dans, precum și al evenimentelor de carnaval și al
evenimentelor obișnuite comparabile în spații închise, nu este permisă creșterea numărului de
persoane (peste 750 de participanți).
Angajații, voluntarii și alte persoane comparabile nu sunt luate în calcul.

Ce se aplică în cluburi, discoteci sau la evenimente de dans?
Pentru a limita răspândirea coronavirusului, cluburile, discotecile și alte unități similare cu un
risc deosebit de ridicat de infectare sunt închise. Evenimentele comparabile (evenimente
publice de dans, petreceri private de dans și discotecă și altele asemenea) sunt, de asemenea
interzise din cauza riscului ridicat de infectare.
Din cauza zonelor rezidențiale supraregionale, acest lucru se face în mod deliberat
independent de incidența locală și, prin urmare, se aplică la nivelul întregului land Renania de
Nord-Westfalia.

Ce se aplică în cazul petrecerilor private?
Petrecerile private de dans și discotecă și altele asemenea sunt în prezent
interzise. Reuniunile private în interior și în exterior, chiar și a persoanelor vaccinate și
recuperate, sunt permise doar cu un maxim de zece persoane începând cu 28 decembrie 2021.
Nu există o limită pentru un anumit număr de gospodării. Copiii cu vârsta de până la 13 ani
inclusiv sunt scutiți. În momentul în care o persoană nevaccinată participă, doar două
persoane dintr-o altă gospodărie pot participa, în afară de cei din propria gospodărie.

Ce reglementări se aplică angajaților?
Angajații, voluntarii și alte persoane similare care lucrează în zonele cu acces restricționat
3G(VVT – vaccinat, vindecat, testat), 2G (VV – vaccinat, vindecat) sau 2Gplus (VV+ –
vaccinat, vindecat) și care au contact cu oaspeții, clienții sau utilizatorii serviciilor sau între ei
trebuie să fie imunizați sau testați.
În cazul în care nu sunt imunizați, aceștia trebuie să poarte o mască medicală în permanență în
timp ce lucrează în zonele cu acces restricționat 2G (VV – vaccinat, vindecat) sau 2Gplus
(VV+ – vaccinat, vindecat), pe lângă cerința de a prezenta o dovadă actuală de testare. În
cazul în care nu este posibil să se poarte o mască în timpul practicării meseriei, trebuie să fie
disponibil un test PCR.

Cum sunt revizuite și controlate reglementările?
Verificarea certificatelor de vaccinare și a certificatelor de testare este efectuată de către
organizatorii sau operatorii responsabili, efectuându-se, de asemenea, o comparație cu un
document oficial de identificare. Prin urmare, utilizatorii, clienții, vizitatorii etc. sunt obligați
să aibă asupra lor și să prezinte dovada de identitate respectivă împreună cu un document
oficial de identificare.

În cazul copiilor și tinerilor care nu au încă un document de identitate oficial, este suficient ca
aceștia să își declare identitatea sau să o dovedească prin intermediul documentului de
identitate al părinților, al legitimației de student sau similar.
Persoanele care nu prezintă dovada necesară de vaccinare/testare și dovada de identitate sunt
excluse de la utilizare sau exercitare.
Aplicația CovPassCheck, publicată de Institutul Robert Koch, va fi utilizată pentru a verifica
certificatele digitale de vaccinare.
Neefectuarea controalelor se pedepsește cu amenzi. În cazul nerespectării regulilor centrale,
Autoritatea pentru inspecția comerțului și a restaurantelor trebuie să fie informată pentru a
putea verifica fiabilitatea operatorilor.

Se mai aplică regulile generale de igienă și de control al infecțiilor?
Regulile de conduită bine cunoscute și dovedite ale AHA sunt în continuare recomandate:
Păstrați distanța, respectați regulile de igienă și purtați o mască în viața de zi cu zi.
Și: Instalațiile cu trafic de vizitatori sau clienți sunt obligate să pună în aplicare anumite reguli
de ventilație și igienă.
Informații suplimentare sunt rezumate în anexa „Norme de igienă și de protecție împotriva
infecțiilor” la Ordonanța privind protecția împotriva coronavirus, în special pentru proprietarii
de întreprinderi. Acesta este pe pagina de prezentare generală a reglementărilor legale în
timpul pandemiei de coronavirus

Aveți întrebări despre Ordonanța de protecție împotriva coronavirus?
Atunci puteți scrie la adresa de e-mail.

