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Планът за Северен Рейн-Вестфалия
влиза в сила / Постепенното отваряне на
мерките срещу коронавируса ще започне
следващата седмица
Влиза в сила актуализираната наредба на федералната
провинция за защита от коронавируса / По-нататък
учениците се завръщат в училищата / Постепенно
отваряне на заведенията за дневни грижи за деца / Освен
това отваряне в областите гастрономия, търговия и
услуги
Правителството на федералната провинция съобщава:
От понеделник (11. май 2020 г.) в Северен Рейн-Вестфалия е в
сила по-нататъшното отваряне на мерките срещу
коронавируса, като част от съгласувания план за Северен
Рейн-Вестфалия. Тук се включват, наред с други неща,
отваряне на ограниченията за контакт с лица от две
домакинства, отваряне на магазините независимо от техния
размер, заведенията за хранене вътре и отвън, както и спортни
зали и фитнес студия при строги условия. В допълнение, още
ученици ще имат възможността да посещават уроци в
училищата. Дневните грижи за деца ще бъдат постепенно
разширени от 14 май 2020 г. Освен това ще последват
облекчения на по-нататъшни етапи, като правилата за
посещение в болниците, профилактични и рехабилитационни
заведения при строги условия на 20 май 2020 г., или откриване
на хотели и пансионите от 18 май 2020 г.
С плана за Северен Рейн-Вестфалия през следващите дни и
седмици трябва да се отворят мерките срещу коронавируса.
Концепцията предвижда различни етапи с целеви дати за
отделните области, които трябва да бъдат приложени в
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зависимост от по-нататъшното развитие на събитията по
отношение на инфекцията. Този подход предлага на
гражданите на Северен Рейн-Вестфалия здравна защита,
както и предвидимост и надеждност за икономическия и
обществения живот. Правителството на федералната
република разчита на личната отговорност на хората.
Отварянето се провежда при постоянна оценка и изрично си
запазваме възможността за промяна в зависимост от
развитието на инфекциозните събития. При споменатите дати
става дума изрично за целеви дати, които също могат да
подлежат на отклонения.
Съответните законови разпоредби (нова версия на Наредбата
за защита от коронавируса, актуализация на Наредбата за
предпазване от нови заболявания в сферата на грижите за
деца и Наредбата за пътуване в условията на коронавирус)
бяха официално обявени и публикувани в събота (9 май 2020
г.). Те са на разположение тук www.land.nrw:
Нова версия на Наредбата за защита от коронавируса
Наредбата за предпазване от нови заболявания в сферата на
грижите за деца
Наредба за пътуване в условията на коронавирус
Също така са достъпни онлайн: Приложение „Стандарти за
Хигиена и защита от инфекции” към Наредбата за защита от
коронавирус на Северен Рейн-Вестфалия
Отделните правила:
Планът за Северен Рейн-Вестфалия предвижда следният
начин на действие стъпка по стъпка, прилагането на който
зависи от развитието на събитията по отношение на
инфекцията:
1. Забрана за контакт и правила за поведение
От 11 май съществуващите ограничения за контакт ще
се променят по такъв начин, че членове на две
домакинства ще могат да се срещат на обществени
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места. Общото правило за разстояние от 1,5 метра
продължава да се прилага, както и задължението за
носене на защита за устата и носа в определени зони.
2. Грижи за деца
От четвъртък 14 май, постепенно се отварят заведенията
за дневни грижи за деца, първоначално за деца в
предучилищна възраст, които имат право според закона
на образование и социализация, както и за деца с
увреждания и деца, изложени на риск от значително
увреждане. В допълнение се отварят заведенията за
дневни грижи за деца навършили две години, както и
проекти за деца в неравностойно поведение. Частните
грижи, организирани от родителите, също са разрешени,
при условие че децата останат в същите групи.
При следващата стъпка от 28 май всички останали деца в
предучилищна възраст трябва отново да се приемат в
заведенията за дневни грижи за деца. Допълнително
отваряне е планирано за юни
3. Училища
От понеделник, 11 май 2020 г., връщане на учениците в
гимназиите и общообразователните училища, с предимство
за учениците, които ще полагат матура през следващата
учебна 2020/21 година. Ако също така има капацитет на
помещенията и персонала, е възможно ежедневно в
поетапна система да се обучават допълнителни учебни
групи или класове от 5 клас до учениците от въвеждащата
фаза.
В училищните форми от втора степен I (основни, реални,
средни, „PRIMUS“ и съвместни училища) допълнително ще
се връщат един до два випуска от 5 до 9 клас в ежедневна
поетапна система. До приключването на
децентрализираните изпити, които тази година ще заменят
заключителните изпити в 10 клас, уроците на 10 клас ще
продължат да са с приоритет. След това този випуск ще
бъде включен в поетапната система.
Също така от понеделник, 11 май, в началните училища
уроците от 1 до 4 клас ще се преподават отново при
редуване с един випуск на ден. Отворените целодневни и
други възможности за грижа за деца ще бъдат
възобновени успоредно с уроците и спешната грижа за
деца в рамките на наличните пространствени и човешки
ресурси.
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От 11 май и учениците от първи до четвърти клас в
училищата за деца със специални потребности също ще се
обучават при редуване с един випуск на ден (с изключение
на областите на умственото, както и физическото и
двигателното развитие). Освен това при възможност
учениците от един до два випуска от 5 до 9 клас трябва да
се връщат в училищата в поетапна форма.
4. Стационарни здравни заведения и заведения за грижа
От Деня на майката от събота, 9 май, отново са
възможни посещенията в домове за възрастни хора при
стриктни хигиенни изисквания. Посетителите се съветват
предварително да се обадят на заведенията, за да могат
по-добре да планират посещенията с оглед хигиената и
инфекциозната защита. От 20 май отварянето е в сила и
за болниците и профилактични и рехабилитационни
заведения (максимум едно посещение на ден и двама
души на пациент). Заведенията може да определят часове
за посещение. Ако текущите събития относно инфекцията
го изискват заведението може да издаде забрана за
посещение на цялото заведение или отделни отдели.
Отделните болници вече могат да позволяват посещения
от 11 май.
5. Спорт и свободно време
Следните стъпки се прилагат за сферата на спорта и
свободното време:
От четвъртък (7 май) спортните и тренировъчни
занимания в безконтактните масови и развлекателни
спортове отново са разрешени - ако спортът се провежда
на обществени или частни спортни съоръжения на открито
или в обществени пространства.
Трябва да се осигури разстояние от 1,5 метра между
хората и да се спазват строги хигиенни мерки и мерки за
защита от инфекции. Помещенията с душове, помещенията
за миене, преобличане, социалните и други общи
помещения не може да се използват до второ нареждане.
Освен това първоначално посещението на публика е
забранено. В случай на деца до 14 години обаче, влизането
в спортното съоръжение е разрешено само с възрастен
придружител.
Конен спорт вече е разрешен и в затворени съоръжения за
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конна езда и зали.
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От 11 май е възможно отварянето отново на фитнес
студиата и танцовите училища, както и спортните
зали/помещенията за курсове на спортните клубове за
безконтактните масови и развлекателни спортове при
стриктни изискванията за разстояние и хигиена.
Външни басейни е разрешено да отворят от 20 май при
строги условия по отношение на разстоянието и
хигиената - изключени са само басейните с
развлекателна цел.
От 30 май Трябва да се разреши практикуването на спорт
с неизбежен физически контакт и в затворени помещения,
както и работата на закритите басейни. След това трябва
да се разрешат и спортните състезания в детската,
младежката и любителската сфера - използването на
съблекални и санитарни помещения следва да бъде
разрешено при определени условия.
6. Заведения за хранене, хотели, туризъм
Стремим се към постепенно отваряне на
заведенията за хранене, хотелите и туризма.
От 11 май отново са възможни:
 Експлоатация на ресторанти, заведения за хранене,
кръчми, закусвални, кафенета
(сладоледаджийници), обществено достъпни
столове, както и други заведения за хранене, ако
във вътрешните и външните пространства се спазва
изискването за разстояние и стандартите за хигиена
и защита от инфекции, определени от
Министерството на здравеопазването за
заведенията за хранене.
На една маса е разрешено да седят само лица,
които не подлежат на забрана за контакт
(например семейства, лица живеещи в една къща).
Вариантите с бюфет с отворени храни не са
разрешени.
 Използване на ваканционни апартаменти,
ваканционни домове и къмпинги за туризъм и
престой (при спазване на ограниченията за
контакт).
 Откриване на увеселителните паркове (с одобрена
концепция за хигиена), екскурзионни кораби, даване
под наем на велосипеди и лодки.

От 18 май хотелите, пансионите, хижите и подобни
заведения за настаняване също могат да се отворят
отново за туристи с адресна регистрация в Германия. За
това се прилагат строги изисквания, аналогични на
стандартите за хигиена и защита от инфекции,
определени от Министерството на здравеопазването за
заведенията за хранене, както и осигуряване на правила
за разстояние и ограничения за контакт.
На целевата дата петдесетница (30 май), трябва да се
разреши отново отварянето на термални бани и басейни,
басейните с развлекателна цел и уелнес съоръжения в
съответствие с концепциите за защита от инфекции.
Затворени остават баровете, клубовете, дискотеките и
публичните домове.
7. Търговия и услуги
Магазините, независимо от техния размер, се отварят
отново от 11 май при изисквания за разстояние и хигиена
(1 човек на 10 кв.м търговска площ).
Това важи и за козметичните салони, студиата за
маникюр и педикюр, и масажните студиа при спазване на
строгите стандарти за хигиена определени от
Министерството на здравеопазването. Студията за
татуировки са все още са затворени.
8. Събития с много хора и събирания
Събитията с много хора (като фолклорни фестивали,
панаири, градски, селски и улични празници, „Schützenfeste“
(традиционни празненства), фестивали на виното и
подобни празнични събития) остават забранени до 31
август. За събиранията се прилагат съществуващите
правила за разстояние.
Към целева дата 30 май трябва да могат отново да се
провеждат панаири и професионални конгреси с концепции
за защита и ограничения за броя на посетителите.
9. Културни събития

От 11 май са разрешени по-малките концерти и други
публични изпълнения на открито - или също и в
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сгради, въз основа на строга концепция за хигиена,
след одобрение от властите.
В музикалните училища са възможни и ансамбли
с максимум шест участници.
Репетициите в културни институции са разрешени при
предпазни условия, но хоровете и оркестрите с духови
инструменти са изключени поради особено голямата
опасност от заразяване.
От 30 май трябва да бъде отново разрешено откриването
на кина, театри, оперни и концертни зали, при условие че е
осигурено минималното разстояние от 1,5 метра между
посетителите и има концепция за достъп. Трябва да се
използват повече средства, за да се предотврати
струпването на хора в зоните за изчакване и почивка.
За големи театри, опери и концертни зали, при които
адаптирането към условията на пандемията изисква малко
по-дълго време за подготовка, както при събитията с голям
брой хора, възобновяването на редовни представления е
реалистично към началото на следващия сезон от 1
септември.
10. Университети
За учебна дейност и изпити от 11 май се отменя
ограничението за достъп до присъствани събития „до
специални помещения, оборудване или други специални
рамкови условия“.
Преподаването и изпитите в медицинските учебни
заведения и училища за професионалното
образование в частния сектор, институтите и подобни
заведения, продължават да са разрешени при
определени условия.
През летния семестър университетите по принцип
провеждат лекциите дигитално.
11. Извънкласни учебни заведения
От 11 май са допустими събитията във вечерните
университети и други обществени, църковни и частни
извънкласни образователни заведения, включително
изпити, в големи помещения, при спазване на строги
разстояния и хигиенни изисквания и с максимум 100
участници.Спортните занимания за деца и младежи без
контакт са отново възможни от 7 май. От 30 май трябва да
се разрешат в ограничена степен редовните младежки
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занимания, дейностите свързани с младежката култура,
обучението в сферата на закрилата на децата и
младежите. Почивките трябва да се извършват предимно в
околността, също както и груповите излети (като тези на
младежките сдружения).
12. Църковни служби
Като се вземат предвид концепциите за хигиена и
защита на църквите и религиозните общности,
църковните службите ще се провеждат отново от 1 май.
Това прессъобщение е достъпно и в интернет на адреса на
правителството на федералната провинция www.land.nrw
Обща информация за защита на данните
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