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Stopniowe luzowanie obostrzeń związanych z
pandemią koronawirusa / Premier Armin
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Rząd kraju związkowego informuje:
W nadchodzących dniach i tygodniach stopniowo luzowane będą
obostrzenia wprowadzone w Nadrenii Północnej-Westfalii w związku z
pandemią koronawirusa. Plan Nadrenii Północnej-Westfalii przewiduje
różne etapy z docelowymi datami dla poszczególnych obszarów, które
realizowane będą w zależności od dalszego rozwoju sytuacji
epidemiologicznej. Ta procedura oferuje obywatelom i obywatelkom
Nadrenii Północnej-Westfalii jednocześnie ochronę zdrowia, jak i
możliwości planowania i poczucie pewności w życiu ekonomicznym i
publicznym. Planując stopniowe luzowanie obostrzeń, rząd kraju
związkowego uwzględnia wszystkie obszary życia społecznego i
gospodarczego oraz rozwój sytuacji w regionie. Centralnym celem
strategii pozostaje zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa oraz
zwiększanie przepustowości systemu opieki zdrowotnej. Stawiamy na
odpowiedzialność osobistą ludzi. Luzowanie obostrzeń będzie
następowało przy ciągłej ocenie sytuacji epidemiologicznej. Premier
Armin Laschet zaprezentował plan dla Nadrenii Północnej-Westfalii w
środę, 6 maja 2020, po konsultacjach z rządem federalnym oraz innymi
krajami związkowymi w Düsseldorfie.
Premier Armin Laschet: „Cieszę się, że państwo i kraje związkowe
wspólnie wyruszają dziś w drogę do odpowiedzialnej normalności.
Zawsze postulowałem, by pamiętać także o zdrowotnych, społecznych i
ekonomicznych konsekwencjach walki z pandemią. Nasze regulacje
muszą być zorientowane na cel i proporcjonalne oraz uwzględniać
zróżnicowaną sytuację epidemiologiczną w poszczególnych regionach.
Co do tego wszyscy jesteśmy dziś zgodni.

presse@stk.nrw.d
e www.land.nrw

Stabilna sytuacja naszego systemu opieki zdrowotnej oraz niewielka
liczba nowych zakażeń w Nadrenii Północnej-Westfalii pozwalają nam
na odpowiedzialne luzowanie obostrzeń, które będziemy realizować
stopniowo i ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych dziedzin
życia. Podstawowa zasada jest taka, że ułatwienia mogą być
wprowadzane wszędzie tam, gdzie możliwe jest zagwarantowanie
odstępu i higieny lub przestrzeganie odpowiednich zasad ochrony. Tym
samym wykonujemy kolejne kroki w kierunku odpowiedzialnej
normalności, jednocześnie dbając o ochronę zdrowia i profilaktykę
zakażeń.
Spadek liczby zakażeń, jaki dziś obserwujemy, jest zasługą
odpowiedzialnego działania obywateli i obywatelek Nadrenii PółnocnejWestfalii, którym bardzo za to dziękuję. Nie stanowi jednak niestety
gwarancji na przyszłość. W tym duchu w nadchodzących tygodniach
kontynuujemy w Nadrenii Północnej-Westfalii odpowiedzialny kurs
stopniowego luzowania obostrzeń.
Plan Nadrenii Północnej-Westfalii stanowi jasną strategię działania,
której celem jest wspólne zwalczanie pandemii koronawirusa we
wszystkich jej wymiarach. Zawiera konkretny harmonogram i jasne
wytyczne, zapewni więc bezpieczeństwo planowania i elastyczność.
Polegamy przy tym także na rozsądku i zaufaniu ludzi w naszym kraju
związkowym. Chodzi o zmniejszanie ograniczeń przy coraz większej
odpowiedzialności własnej obywateli i obywatelek”.
Szczegóły planu Nadrenii Północnej-Westfalii
Plan Nadrenii Północnej-Westfalii zakłada stopniowe postępowanie,
którego szczegóły przedstawiono poniżej, jednak jego realizacja
uzależniona od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.
1. Zakaz kontaktów i zasady postępowania
Od 11 maja 2020 obowiązujące ograniczenia w zakresie kontaktów
społecznych zostaną zmodyfikowane w taki sposób, że możliwe
będzie spotkanie członków dwóch gospodarstw domowych w
przestrzeni publicznej (odpowiednio do regulacji władz państwowych
i kraju związkowego). W dalszym ciągu obowiązuje ogólna zasada
zachowania odstępu co najmniej 1,5 m, a także obowiązek noszenia
maseczki ochronnej w określonych obszarach.
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2. Gastronomia, hotele, turystyka
Dążymy do stopniowego otwierania branży gastronomicznej,
hotelarskiej i turystycznej.
Od 11 maja 2020 znów możliwe będą:
 Oferta gastronomiczna w restauracjach, o ile we wnętrzu lub na
zewnątrz zagwarantowana zostanie możliwość zachowania
dystansu oraz opracowana zostanie koncepcja profilaktyki
zakażeń i zapewnienia higieny.
Prowadzenie bufetów z odsłoniętymi artykułami spożywczymi jest
w dalszym ciągu niedozwolone.
 Wykorzystywanie do celów turystycznych oraz pobyty w
mieszkaniach wakacyjnych, domach wczasowych oraz na
placach kempingowych (przy zachowaniu ograniczeń w
zakresie kontaktów).
 Otwarcie parków rekreacyjnych, statków
wycieczkowych (z planem higienicznym), informacji
turystycznych, wypożyczalni rowerów i łodzi.
Od święta Wniebowstąpienia Pańskiego hotele będą otwarte także
dla turystów. Podobnie jak w przypadku gastronomii, obowiązują
przy tym ścisłe ograniczenia oraz wiążąca koncepcja zapewnienia
higieny, a także regulacje w zakresie zachowania odstępu i
ograniczenia kontaktów.
Od Zielonych Świątek (30 maja 2020) planowane jest także
otwarcie term i basenów, parków wodnych i centrów wypoczynku,
pod warunkiem wdrożenia precyzyjnej koncepcji profilaktyki
zakażeń.
W dalszym ciągu zamknięte pozostaną bary, kluby, dyskoteki i
domy publiczne.
3. Handel i usługi
Sklepy niezależnie od powierzchni mogą być znów otwarte od 11
maja 2020 pod warunkiem przestrzegania zasad dystansu
społecznego i higieny (1 osoba na 10 mkw powierzchni
sprzedażowej).
Dla usług wymagających bezpośredniego kontaktu z ciałem, takich
jak studia masażu, gabinety kosmetyczne i studia tatuażu,
opracowywane są precyzyjne koncepcje ochrony we współpracy z
przedstawicielami tych zawodów, by również możliwe było ich
stopniowe udostępnianie.
4. Duże imprezy i zgromadzenia
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Organizacja dużych imprez pozostaje zabroniona do 31 sierpnia
2020. Dla zgromadzeń obowiązują istniejące regulacje w zakresie
zachowania odstępu.
Od 30 maja 2020 znów mogą odbywać się targi i kongresy
branżowe pod warunkiem opracowania koncepcji ochrony oraz
ograniczenia liczby uczestników i odwiedzających.

5. Sport i rekreacja
Dla sektora sportu i rekreacji obowiązują następujące etapy:
Od czwartku (7 maja 2020) znów dozwolone jest uprawianie sportu
i odbywanie treningów w bezkontaktowych dyscyplinach sportu
masowego i rekreacyjnego – o ile odbywa się to na publicznych lub
prywatnych, odkrytych obiektach sportowych lub w przestrzeni
publicznej.
Konieczne jest zagwarantowanie odstępu 1,5 m pomiędzy osobami
oraz przestrzeganie ścisłych środków higieny i ochrony przed
zakażeniem. Nie można korzystać z pryszniców, umywalni, szatni,
świetlic i innych pomieszczeń wspólnych. Na razie zabroniony jest
także udział widowni. W przypadku dzieci poniżej 12 lat dozwolony
jest jednak wstęp na teren obiektu sportowego dla dorosłej osoby
towarzyszącej.
Uprawianie jeździectwa dozwolone jest także w zamkniętych
obiektach i halach.
Od 11 maja znów możliwe będzie otwieranie klubów fitness, szkół
tańca oraz hal sportowych/pomieszczeń, w których prowadzone są
kursy klubów sportowych pod warunkiem ścisłego przestrzegania
zasad higieny oraz zachowania odstępu.
Baseny odkryte mogą być otwierane od 20 maja pod warunkiem
przestrzegania ścisłych zasad w zakresie odstępu i higieny – nie
dotyczy to obiektów działających tylko jako parki wodne.
Od 30 maja znów dozwolone będzie uprawianie sportów,
podczas których kontakt fizyczny jest nieunikniony oraz w
zamkniętych pomieszczeniach, a także korzystanie z krytych
pływalni. Od tego dnia dozwolone będą także zawody sportowe
dla dzieci, młodzieży i amatorów – korzystanie z szatni i
sanitariatów jest dozwolone z zastrzeżeniem spełnienia
określonych warunków.
6. Oferta kulturalna
Od 11 maja dozwolone są mniejsze koncerty oraz inne występy pod
gołym niebem – lub także w budynkach, pod warunkiem
przestrzegania rygorystycznych zasad, stosowania maseczek
zakrywających usta i nos oraz zgodnie z koncepcją zatwierdzoną
przez miejscowe władze.
W szkołach muzycznych możliwe są także spotkania
zespołów liczących maksymalnie sześciu członków.
Organizowanie prób w instytucjach kulturalnych jest dozwolone z
zastrzeżeniem spełnienia warunków ochronnych, dla chórów i
orkiestr obowiązują rozszerzone zasady dotyczące zachowania
odstępu.
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Od 30 maja należy umożliwić otwarcie kin, teatrów, oper i sal
koncertowych, jeśli zagwarantowany zostanie minimalny dystans 1,5
m pomiędzy widzami i opracowana zostanie koncepcja wstępu.
Należy zapobiec gromadzeniu się osób w obszarze poczekalni i
foyer przez zwiększenie liczby osób pilnujących porządku.

7. Opieka nad dziećmi
Na podstawie dzisiejszych postanowień, minister ds. rodziny
Joachim Stamp ostatecznie uzgodni przygotowany już przez
podlegające mu ministerstwo plan dotyczący stopniowego
otwierania przedszkoli i placówek dziennej opieki z prowadzącymi
je podmiotami i gminami. Plan zostanie przedstawiony jeszcze w
tym tygodniu.
8. Szkoły
Dla uczniów klasy czwartej już od czwartku 7 maja znów
prowadzone będą zajęcia z obowiązkiem obecności.
Od poniedziałku 11 maja prowadzone będą zajęcia dla
roczników 1 – 4 na zmianę co drugi dzień.
Również od poniedziałku 11 maja do szkół wrócą początkowo
uczniowie, którzy w przyszłym roku szkolnym 2020/21 podchodzą
do matury. W szkołach średnich stopnia pierwszego (np. szkoły
główne, realne, sekundarne, szkoły PRIMUS oraz szkoły zbiorcze)
początkowo przywrócone zostaną zajęcia w trybie rotacyjnym dla
roczników 5 – 9.
W szkołach ogólnych i gimnazjach zajęcia z obowiązkiem obecności
rozpoczynają się dla roczników od 5 do uczniów w fazie
wprowadzającej po głównym terminie egzaminu maturalnego od
dnia 26 maja, również w systemie rotacyjnym.
9. Szkoły wyższe
Dla zajęć dydaktycznych i egzaminów od 11 maja zniesione
zostanie ograniczenie dopuszczalności zajęć z obowiązkiem
obecności „do określonych pomieszczeń, wyposażenia lub innych
określonych warunków ramowych”.
Zajęcia dydaktyczne i egzaminy w szkołach zdrowia
publicznego oraz w szkołach służących edukacji zawodowej w
służbie publicznej, instytutach i tym podobnych placówkach są
w dalszym ciągu dozwolone pod określonymi warunkami.
Wykłady w szkołach wyższych w semestrze letnim zasadniczo
realizowane są cyfrowo.
10. Pozaszkolne instytucje edukacyjne
Od 11 maja dozwolona jest działalność uniwersytetów ludowych
oraz innych publicznych, urzędowych i prywatnych pozaszkolnych
instytucjach edukacyjnych, łącznie z przeprowadzaniem egzaminów
również w dużych pomieszczeniach, jeśli dodatkowo oprócz zasad
dotyczących higieny i zachowania odstępu liczba uczestników jest
ograniczona do 100.
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Ponownie możliwe będą również ofert sportowe dla dzieci i
młodzieży.

Od 30 maja dozwolone są również oferty edukacji zdrowotnej w
uniwersytetach ludowych i innych publicznych, urzędowych oraz
prywatnych pozaszkolnych instytucjach edukacyjnych. W
ograniczonym zakresie możliwa jest także praca z młodzieżą,
zajęcia kulturalne dla młodzieży, praca społeczna młodzieży oraz
wychowawcza działalność w zakresie ochrony dzieci i młodzieży.
Działania wakacyjne może być podejmowane przede
wszystkim lokalnie, podobnie jak wyjazdy grupowe (np.
związków młodzieżowych).
11. Stacjonarne placówki medyczne i opiekuńcze
Od Dnia Matki (10 maja 2020) możliwe są odwiedziny w domach
seniora z zachowaniem ścisłych ograniczeń w zakresie higieny. Od
11 maja dotyczy to także szpitali oraz placówek opieki i pomocy w
integracji osób upośledzonych. 30 maja odbędą się kolejne obrady
dotyczące dalszego luzowania obostrzeń w świetle pierwszych
doświadczeń z wprowadzanymi obecnie ułatwieniami.
12. Msze
Przy uwzględnieniu zasad higieny i ochrony od 1 maja mogą
odbywać się msze w kościołach i wspólnotach religijnych.

Niniejszy komunikat prasowy jest dostępny również w Internecie na
stronie rządu krajowego www.land.nrw
Ogólne wskazówki dotyczące ochrony danych osobowych
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