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τον κορονοϊό τίθεται σε ισχύ / Περαιτέρω μαθητές και μαθήτριες
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Η κυβέρνηση του κρατιδίου ανακοινώνει τα εξής:
Από τη Δευτέρα (11 Μαΐου 2020) ισχύουν στη Βόρεια ΡηνανίαΒεστφαλία περαιτέρω καταργήσεις μέτρων προστασίας από τον
κορονοϊό στα πλαίσια του μετριοπαθούς ψηφισμένου προγράμματος της
κυβέρνησης του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Εδώ
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η κατάργηση του περιορισμού επαφών
σε άτομα δύο νοικοκυριών, το άνοιγμα καταστημάτων ανεξαρτήτου
μεγέθους, της εστίασης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καθώς
και των αθλητικών κέντρων και των γυμναστηρίων υπό αυστηρούς
όρους. Επιπλέον, περισσότεροι μαθητές και μαθήτριες θα μπορούν να
παρακολουθούν ξανά τα μαθήματα στα σχολεία. Το άνοιγμα των
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών διευρύνεται σταδιακά από τις 14
Μαΐου 2020. Περισσότερες διευκολύνσεις ακολουθούν σε άλλα στάδια,
όπως οι κανονισμοί για τις επισκέψεις σε νοσοκομεία, οργανισμούς
κοινωνικής πρόνοιας και κέντρα αποκατάστασης υπό αυστηρούς όρους
στις 20 Μαΐου 2020 ή το άνοιγμα ξενοδοχείων και ξενώνων από τις 18
Μαΐου 2020.
Σύμφωνα με το πλάνο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, τις επόμενες
ημέρες και εβδομάδες θα πρέπει να γίνει άρση των μέτρων προστασίας
από τον κορονοϊό στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Το πλάνο προβλέπει
διάφορα στάδια με προθεσμίες για τους επιμέρους τομείς, τα οποία θα
πρέπει να εφαρμοστούν ανάλογα με την περαιτέρω εξέλιξη αυτού του
συμβάντος λοίμωξης. Αυτή η διαδικασία προσφέρει στους πολίτες της
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Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας προστασία της υγείας και ταυτόχρονα τη
δυνατότητα προγραμματισμού και αξιοπιστία για τον οικονομικό και τον
δημόσιο βίο. Η κυβέρνηση του κρατιδίου βασίζεται σε αυτήν την
περίπτωση στην ατομική ευθύνη των ανθρώπων. Τα ανοίγματα θα
λαμβάνουν χώρα κατόπιν συνεχούς αξιολόγησης και ρητής επιφύλαξης
σε σχέση με την εξέλιξη του συμβάντος λοίμωξης. Οι αναφερόμενες
ημερομηνίες, επίσης, είναι ρητά στοχοθετημένες προθεσμίες, στις
οποίες μπορεί και να προκύψουν αποκλίσεις.
Οι σχετικές νομικές διατάξεις (αναδιατύπωση της διάταξης για την
προστασία από τον κορονοϊό, επικαιροποίηση της διάταξης για την
περίθαλψη σε σχέση με τον κορονοϊό και της διάταξης για την είσοδο
στη χώρα σε σχέση με τον κορονοϊό) τέθηκαν σε ισχύ και
δημοσιεύτηκαν το Σάββατο (9 Μαΐου 2020). Αυτές οι διατάξεις είναι
διαθέσιμες στον ιστότοπο www.land.nrw:
Αναδιατύπωση της διάταξης για την προστασία από τον κορονοϊό
Επικαιροποίηση της διάταξης για την περίθαλψη σε σχέση με τον
κορονοϊό
Διάταξη για την είσοδο στη χώρα σε σχέση με τον κορονοϊό
Επίσης διαθέσιμο online: Παράρτημα «Πρότυπα υγιεινής και
προστασίας από λοίμωξη» της διάταξης για την προστασία από τον
κορονοϊό της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας

Οι κανονισμοί αναλυτικά
Η παρακάτω σταδιακή διαδικασία προβλέπεται από το πλάνο της
Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας της κυβέρνησης του κρατιδίου, η
εφαρμογή του οποίου τελεί υπό την επιφύλαξη σε σχέση με την
εξέλιξη του συμβάντος λοίμωξης:
1. Απαγόρευση επαφής και κανόνες συμπεριφοράς
Από τις 11 Μαΐου οι υφιστάμενοι περιορισμοί επαφής αλλάζουν
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι δυνατή ακόμα και η συνάντηση
των μελών δύο νοικοκυριών σε δημόσιους χώρους. Ο γενικός
κανονισμός τήρησης της απόστασης 1,5 μέτρου εξακολουθεί να
ισχύει, όπως και η υποχρεωτική χρήση μάσκας στόματος-μύτης
σε ορισμένες περιοχές.
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2. Κέντρα παιδικής μέριμνας
Από την Πέμπτη, 14 Μαΐου, οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί
ανοίγουν σταδιακά, αρχικά για παιδιά προσχολικής ηλικίας με
επιλεξιμότητα σύμφωνα με το πακέτο εκπαίδευσης και συμμετοχής
(BuT) καθώς και για παιδιά με αναπηρίες και παιδιά που
απειλούνται από μία σημαντική αναπηρία. Επιπλέον, ανοίγουν οι
προσφορές φροντίδας παιδιών για παιδιά που έχουν συμπληρώσει
το δεύτερο έτος ηλικίας καθώς και τα προγράμματα γεφύρωσης.
Επιτρέπεται, επίσης, η ιδιωτική φύλαξη παιδιών που οργανώνεται
από γονείς, εφόσον τα παιδιά παραμένουν στις ίδιες ομάδες. Στο
επόμενο στάδιο, από τις 28 Μαΐου θα γίνονται και πάλι δεκτά όλα
τα υπόλοιπα παιδιά προσχολικής ηλικίας στους βρεφονηπιακούς
και παιδικούς σταθμούς. Περαιτέρω ανοίγματα προβλέπονται τον
Ιούνιο.
3. Σχολεία
Από τη Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020, επιστρέφουν στα γυμνάσια και
στα ενιαία σχολεία κατά προτεραιότητα οι μαθητές/μαθήτριες που
δίνουν εξετάσεις για απολυτήριο το επόμενο σχολικό έτος 2020/21.
Εφόσον υπάρχει περαιτέρω διαθεσιμότητα χώρου και προσωπικού,
η φοίτηση στο σχολείο είναι εφικτή και για άλλες ομάδες μάθησης,
π.χ. τμήματα από την 5η τάξη μέχρι μαθητές/μαθήτριες της
εισαγωγικής φάσης ημερησίως σε ένα κυλιόμενο σύστημα.
Στις μορφές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης I (πεντατάξια και
δεκατάξια σχολεία, γυμνάσια, σχολεία PRIMUS και κοινοτικά
σχολεία) επιστρέφουν, επίσης, μαθητές από μία έως δύο σχολικές
χρονιές της 5η έως 9ης τάξης σε ένα ημερήσιο κυλιόμενο σύστημα.
Μέχρι το τέλος των αποκεντρωμένων εξετάσεων, οι οποίες φέτος
αντικαθιστούν τις Κεντρικές Τελικές Εξετάσεις στην 10η τάξη, η 10η
τάξη εξακολουθεί να έχει προτεραιότητα. Στη συνέχεια, η
συγκεκριμένη σχολική χρονιά θα συμπεριληφθεί στο κυλιόμενο
σύστημα.
Επίσης, από τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, ξεκινούν πάλι τα μαθήματα
στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις τάξεις 1 έως 4 σε
τακτική εναλλαγή με μία σχολική χρονιά ανά ημέρα. Τα σχολεία που
παραμένουν ανοιχτά όλη την ημέρα και άλλα προγράμματα
μέριμνας παιδιών θα ανοίξουν ξανά, παράλληλα με το μάθημα και
για έκτακτη φροντίδα παιδιών στα πλαίσια των διαθέσιμων πόρων
σε χώρους και προσωπικό.
Όπως στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τις 11
Μαΐου θα μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα και οι
μαθητές/μαθήτριες από τις σχολικές χρονιές 1 έως 4 στα ειδικά
σχολεία σε τακτική εναλλαγή με μία σχολική χρονιά ανά ημέρα (με
εξαίρεση τους ειδικούς τομείς «Πνευματική ανάπτυξη» καθώς και
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«Σωματική και κινητική ανάπτυξη»). Επιπρόσθετα, ανάλογα με τις
δυνατότητες θα μπορούν να επιστρέψουν στα σχολεία και οι
μαθητές/μαθήτριες από ένα έως δύο σχολικές χρονιές των τάξεων 5
έως 9 σε κυλιόμενο σύστημα.
4. Στατικές εγκαταστάσεις υγείας και φροντίδας
Λαμβάνοντας υπόψη την Ημέρα της Μητέρας, από το Σάββατο, 9
Μαΐου, θα είναι ξανά εφικτές οι επισκέψεις σε οίκους ευγηρίας και
φροντίδας υπό αυστηρούς όρους υγιεινής. Στις επισκέπτριες και
τους επισκέπτες συνιστάται να τηλεφωνούν προηγουμένως στο
εκάστοτε ίδρυμα, ώστε αυτό να μπορεί να προγραμματίζει καλύτερα
τις επισκέψεις σε σχέση με την υγιεινή και την προστασία από
λοίμωξη. Από τις 20 Μαΐου τίθεται σε ισχύ και το άνοιγμα
νοσοκομείων και ιδρυμάτων κοινωνικής πρόνοιας και κέντρων
αποκατάστασης (το ανώτερο μία επίσκεψη από μέγ. δύο άτομα ανά
ημέρα και ανά ασθενή). Τα ιδρύματα μπορούν να καθορίζουν τα
χρονικά διαστήματα των επισκέψεων. Τα ιδρύματα μπορούν να
θέτουν απαγορεύσεις των επισκέψεων για το σύνολο των
εγκαταστάσεών τους ή για επιμέρους τμήματα, εάν αυτό απαιτείται
από το τρέχον συμβάν λοίμωξης. Επιμέρους νοσοκομεία μπορούν
να επιτρέπουν τις επισκέψεις ήδη από τις 11 Μαΐου.
5. Άθληση και ελεύθερος χρόνος
Για τον τομέα της άθλησης και του ελεύθερου χρόνου ισχύουν τα
εξής στάδια:
Ήδη από την Πέμπτη (7 Μαΐου) επιτρέπεται ξανά η λειτουργία των
κέντρων άθλησης και προπόνησης για μαζική άθληση και
ψυχαγωγικά αθλήματα χωρίς επαφή – εφόσον η άθληση λαμβάνει
χώρα σε δημόσιες ή ιδιωτικές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις ή
σε δημόσιο χώρο.
Πρέπει να εξασφαλίζεται απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων
καθώς και η τήρηση αυστηρών μέτρων υγιεινής και προστασίας από
λοίμωξη. Μέχρι νεωτέρας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται
χώροι για ντους, πλύσιμο, αλλαγή ρούχων, συνάθροιση και άλλοι
χώροι κοινής χρήσης. Επιπλέον, απαγορεύονται οι επισκέψεις
θεατών. Ωστόσο, παιδιά έως 14 ετών επιτρέπεται να εισέρχονται
στην αθλητική εγκατάσταση με τη συνοδεία ενός ενήλικα ανά παιδί.
Η ιππασία επιτρέπεται ήδη και σε κλειστές εγκαταστάσεις και
αίθουσες ιππασίας.
Από τις 11 Μαΐου επιτρέπεται ξανά το άνοιγμα των γυμναστηρίων
και των σχολών χορού καθώς και των αθλητικών αιθουσών / τάξεων

των αθλητικών ενώσεων για μαζική άθληση και ψυχαγωγικά
αθλήματα χωρίς επαφή υπό αυστηρούς όρους υγιεινής και τήρησης
αποστάσεων.
Οι εγκαταστάσεις υπαίθριων μπάνιων επιτρέπεται να ανοίξουν
από τις 20 Μαΐου με αυστηρούς όρους υγιεινής και τήρησης
αποστάσεων – εξαιρούνται οι αποκλειστικές πισίνες ψυχαγωγίας.
Από τις 30 Μαΐου επιτρέπονται και τα αθλήματα με αναπόφευκτη
σωματική επαφή και σε κλειστούς χώρους, όπως και σε κλειστές
πισίνες. Επίσης, επιτρέπονται ξανά οι αθλητικοί αγώνες σε επίπεδο
παιδιών, εφήβων και ερασιτεχνών – η χρήση αιθουσών αλλαγής
ρούχων και χώρων υγιεινής θα επιτρέπεται υπό όρους.
6. Εστίαση, ξενοδοχεία, τουρισμός
Για την εστίαση, τα ξενοδοχεία και τον τουρισμό επιδιώκεται
ένα σταδιακό άνοιγμα.
Από τις 11 Μαΐου επιτρέπονται ξανά τα εξής:
Η λειτουργία εστιατορίων, ταβερνών, μπυραριών,
ταχυφαγείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, κυλικείων και
καντινών δημόσιας πρόσβασης καθώς και άλλων
εγκαταστάσεων εστίασης, εφόσον εξασφαλίζεται στον
εσωτερικό χώρο και – αν υπάρχει – στον εξωτερικό χώρο η
τήρηση του κανονισμού τήρησης αποστάσεων και τα
πρότυπα υγιεινής και προστασίας από μόλυνση που
καθορίζονται από το Υπουργείο Υγείας για τον κλάδο της
εστίασης.
Στο ίδιο τραπέζι επιτρέπεται να κάθονται άτομα που δεν
εμπίπτουν στην απαγόρευση επαφής (π.χ. οικογένειες, δύο
νοικοκυριά).
Η λειτουργία μπουφέδων με εκτεθειμένα τρόφιμα εξακολουθεί να
μην επιτρέπεται.
 Η τουριστική χρήση και η παραμονή σε παραθεριστικές
κατοικίες και διαμερίσματα καθώς και σε κάμπινγκ (με
τήρηση των περιορισμών επαφής).
 Το άνοιγμα πάρκων ψυχαγωγίας (με εγκεκριμένο πρόγραμμα
υγιεινής), η λειτουργία πλοίων αναψυχής, η ενοικίαση
ποδηλάτων και σκαφών.
Από τις 18 Μαΐου επιτρέπεται να ανοίξουν ξανά ξενοδοχεία,
πανσιόν, ξενώνες νέων και παρόμοια καταλύματα ακόμα και για
τουρίστες που κατοικούν στη Γερμανία. Σε αυτήν την περίπτωση
ισχύουν αυστηροί όροι, ανάλογοι με αυτούς που εφαρμόζονται για
την εστίαση, μαζί με τα πρότυπα υγιεινής και προστασίας από τη
λοίμωξη που καθορίζονται από το Υπουργείο Υγείας για τον
κλάδο της εστίασης καθώς και η τήρηση των κανονισμών για τις
αποστάσεις και τις επαφές.
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Με στοχοθετημένη προθεσμία την Πεντηκοστή (30 Μαΐου)
επιτρέπεται ξανά το άνοιγμα ιαματικών λουτρών και κολυμβητηρίων,
πισίνων ψυχαγωγίας και εγκαταστάσεων ευεξίας με
προσαρμοσμένα πλάνα προστασίας από μόλυνση.
Από το άνοιγμα εξαιρούνται μέχρι νεωτέρας τα μπαρ, τα κλαμπ,
οι ντισκοτέκ και οι οίκοι ανοχής.
7. Εμπόριο και παροχή υπηρεσιών
Τα καταστήματα επιτρέπεται να ανοίξουν και πάλι ανεξάρτητα από
το μέγεθός τους με τήρηση κανόνων απόστασης και υγιεινής (1
άτομο ανά 10 τ.μ. επιφάνειας πωλήσεων) από τις 11 Μαΐου.
Αυτό ισχύει και για κέντρα αισθητικής, περιποίησης νυχιών,
μανικιούρ και μασάζ με τα αυστηρά πρότυπα υγιεινής και
προστασίας από μόλυνσης που καθορίζονται από το Υπουργείο
Υγείας. Η λειτουργία των επιχειρήσεων τατουάζ αρχικά
απαγορεύεται.
8. Μεγάλες διοργανώσεις και συγκεντρώσεις
Οι μεγάλες διοργανώσεις (όπως φεστιβάλ, πανηγύρια, υπαίθριες
γιορτές σε πόλεις και χωριά, περιοδεύοντα θεάματα, φεστιβάλ
σκοποβολής, γιορτές κρασιού και παρόμοιες εορταστικές
εκδηλώσεις) εξακολουθούν να απαγορεύονται μέχρι τις 31
Αυγούστου. Για τις συγκεντρώσεις ισχύουν οι υφιστάμενοι
κανονισμοί τήρησης αποστάσεων.
Με στοχοθετημένη ημερομηνία από τις 30 Μαΐου οι εμπορικές
εκθέσεις και τα ειδικά συνέδρια θα επιτρέπεται να διοργανώνονται
ξανά με πλάνα προστασίας και με περιορισμό του αριθμού
επισκεπτών και συμμετεχόντων.
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9. Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Από τις 11 Μαΐου επιτρέπονται μικρές συναυλίες και άλλες
δημόσιες υπαίθριες παραστάσεις – ή και σε κτίρια με τήρηση
ενός αυστηρού πλάνου υγιεινής και με έγκριση από τις
δημόσιες αρχές.
Σε σχολές μουσικής επιτρέπονται, επίσης, ομάδες
μουσικών με έως και έξι συμμετέχοντες.
Οι πρόβες σε εγκαταστάσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων
επιτρέπονται υπό όρους προστασίας, με εξαίρεση τις χορωδίες
και τις ορχήστρες με πνευστά όργανα λόγω των ιδιαίτερων
κινδύνων μόλυνσης.
Από τις 30 Μαΐου επιτρέπεται να ανοίξουν ξανά κινηματογράφοι,
θέατρα, κτίρια όπερας και κονσέρτων, εφόσον εξασφαλίζεται η
ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των επισκεπτών και υπάρχει
πλάνο εισόδου. Οι συγκεντρώσεις σε αίθουσες αναμονής και
διαλείμματος πρέπει να εμποδίζεται με την ενισχυμένη χρήση
φροντιστών.
Για θέατρα και κτίρια όπερας και κονσέρτων μεγάλου μεγέθους,
όπου η προσαρμογή στους όρους προστασίας από την πανδημία
απαιτεί κάπως μεγαλύτερο χρόνο προετοιμασίας, η επανέναρξη του
κανονικού προγράμματος εκδηλώσεων είναι ρεαλιστική, όπως στις
μεγάλες εκδηλώσεις, από την έναρξη της επόμενης σεζόν από την
1η Σεπτεμβρίου.
10. Πανεπιστήμια
Για τα μαθήματα και τις εξετάσεις καταργείται από τις 11 Μαΐου ο
περιορισμός της δυνατότητας μαθημάτων με παρουσία «σε
ιδιαίτερους χώρους, εγκαταστάσεις ή άλλες ιδιαίτερες χωρικές
συνθήκες».
Τα μαθήματα και οι εξετάσεις στις σχολές του τομέα
υγειονομικής περίθαλψης και στις σχολές, στα ινστιτούτα και σε
παρόμοιους φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης στις δημόσιες
υπηρεσίες, εξακολουθούν να επιτρέπονται υπό όρους.
Κατά το θερινό εξάμηνο, οι παραδόσεις μαθημάτων στα
πανεπιστήμια θα πραγματοποιούνται κατά βάση ψηφιακά.
11. Εγκαταστάσεις εξωσχολικής εκπαίδευσης
Από τις 11 Μαΐου επιτρέπονται οι διοργανώσεις σε ανοιχτά
πανεπιστήμια και σε άλλους δημόσιους, εκκλησιαστικούς και
ιδιωτικούς εξωσχολικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς
συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων και σε μεγάλους χώρους υπό
αυστηρούς όρους υγιεινής και τήρησης αποστάσεων και με μέγιστο
αριθμό συμμετεχόντων 100 άτομα.
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Τα αθλητικά προγράμματα εργασίας παιδιών και εφήβων ήδη
επιτρέπονται από τις 7 Μαΐου χωρίς επαφή.
Από τις 30 Μαΐου επιτρέπεται η περιορισμένη τακτική
λειτουργία των δραστηριοτήτων εργασίας για τους νέους, της
πολιτιστικής εργασίας νέων, των κοινωνικομορφωτικών
δραστηριοτήτων για τους νέους και η παιδαγωγική προστασία
παιδιών και νέων. Τα προγράμματα διακοπών μπορούν
πρωτίστως να πραγματοποιούνται σε κοντινές τοποθεσίες,
όπως και οι ομαδικές εκδρομές (π.χ. των οργανώσεων νέων).
12. Εκκλησιασμός
Από την 1η Μαΐου επιτρέπεται ξανά ο εκκλησιασμός με βάση το
πλάνο υγιεινής και προστασίας των εκκλησιών και των
θρησκευτικών κοινοτήτων.

Αυτό το δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο και στο Internet, στον ιστότοπο της
κυβέρνησης του κρατιδίου www.land.nrw
Γενική υπόδειξη για την προστασία προσωπικών δεδομένων

