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Informacja prasowa - 359/05/2020 

Plan dla Nadrenii Północnej-Westfalii wchodzi 
w życie / Stopniowe luzowanie obostrzeń 
związanych z pandemią koronawirusa 
rozpoczyna się w nadchodzącym tygodniu 

Zaktualizowane rozporządzenie kraju związkowego w sprawie 
ochrony przed koronawirusem wchodzi w życie / Stopniowe 
otwieranie placówek dziennej opieki nad dziećmi / Luzowanie 
obostrzeń między innymi w sektorze gastronomii, handlu i usług 

Rząd kraju związkowego informuje: 

Od poniedziałku (11 maja 2020 r.) następuje w Nadrenii Północnej-

Westfalii dalsze luzowanie obostrzeń związanych z pandemią 

koronawirusa zgodnie z wyważonym planem opracowanym przez rząd 

kraju związkowego. Luzowanie obejmuje między innymi złagodzenie 

ograniczenia kontaktów do osób z dwóch gospodarstw domowych, 

otwarcie sklepów niezależnie od ich wielkości, gastronomia w lokalach i 

na zewnątrz, a także hale sportowe i studia fitness pod ściśle 

określonymi warunkami. Ponadto kolejni uczniowie i uczennice znów 

mogą uczestniczyć w zajęciach w szkołach. Od 14 maja 2020 r. 

stopniowo rozszerzana będzie dostępność placówek dziennej opieki nad 

dziećmi. Dalsze ułatwienia będą następowały w kolejnych etapach – na 

przykład zasady dotyczące odwiedzin w szpitalach, instytucjach 

zabezpieczenia społecznego i ośrodkach rehabilitacyjnych pod ścisłymi 

warunkami od 20 maja 2020 czy otwarcie hoteli i pensjonatów od 18 

maja 2020. 

W nadchodzących dniach i tygodniach obostrzenia wprowadzone w 

Nadrenii Północnej-Westfalii w związku z pandemią koronawirusa będą 

luzowane zgodnie z opracowanym planem. Koncepcja 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 wiarygodności w życiu ekonomicznym 
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i publicznym. Rząd kraju związkowego stawia przy tym na 

odpowiedzialność własną ludzi. Luzowanie obostrzeń będzie 

realizowane przy ciągłej ocenie i z wyraźnym zastrzeżeniem rozwoju  
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sytuacji epidemiologicznej. Podane daty stanowią daty docelowe, 

należy jednak liczyć się z tym, że mogą one zostać zmienione. 

Odnośne rozporządzenia prawne (nowa wersja rozporządzenia w 

sprawie ochrony przed koronawirusem, aktualizacja rozporządzenia w 

sprawie opieki oraz rozporządzenie określające warunki wjazdu) zostały 

opublikowane i stały się prawomocne w sobotę (9 maja 2020 r.). Są one 

dostępne na stronie internetowej www.land.nrw: 

Nowa wersja rozporządzenia w sprawie ochrony przed koronawirusem  

Aktualizacja rozporządzenia w sprawie opieki  

Rozporządzenie określające warunki wjazdu  

W Internecie dostępny jest również: Załącznik „Normy w zakresie 
higieny i ochrony przez zakażeniem”  

do rozporządzenia w sprawie ochrony przed koronawirusem NRW  

Szczegółowe regulacje 

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 obowiązujące ograniczenia kontaktów zostaną 
złagodzone w taki sposób, że możliwe są spotkania członków 
dwóch gospodarstw domowych w przestrzeni publicznej. W 
dalszym ciągu obowiązuje ogólna zasada zachowania odstępu co 
najmniej 1,5 m, a także obowiązek noszenia maseczki ochronnej 
w określonych obszarach. 

2. Opieka nad dziećmi 

Od czwartku, 14 maja stopniowo otwierane będą placówki dziennej 
opieki nad dziećmi, początkowo dla przedszkolaków spełniających 
kryteria według ustawy w sprawie edukacji i uczestnictwa 
społecznego, a także dla dzieci z upośledzeniami oraz dzieci, 
którym grozi poważne upośledzenie. Ponadto otwarte będą placówki 
opieki dziennej dla dzieci, które skończyły dwa lata, a także dla 
projektów pomostowych. Dopuszczalna jest także prywatna opieka 
organizowana przez rodziców, jeśli dzieci będą pozostawały w tych 
samych grupach. 
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mogły uczęszczać także wszystkie pozostałe dzieci w wieku 
przedszkolnym. Dalsze otwarcia są planowane na czerwiec. 

3. Szkoły 

Od poniedziałku 11 maja 2020 r. do gimnazjów i szkół ogólnych 
początkowo wracają uczennice i uczniowie, którzy w przyszłym roku 
szkolnym 2020/21 zdają maturę. Jeśli oprócz tego dostępne będą 
jeszcze warunki lokalowe i personalne, możliwe jest uczęszczanie do 
szkoły dalszych grup uczniów lub klas od rocznika 5 po uczniów i 
uczennice w fazie wprowadzającej, częściowo w systemie 
rotacyjnym co drugi dzień. 
W szkołach średnich stopnia pierwszego (szkoły główne, realne, 
sekundarne, szkoły PRIMUS oraz szkoły zbiorcze) początkowo 
przywrócone zostaną zajęcia dla jednego do dwóch roczników w 
klasach 5 – 9 w trybie rotacyjnym co drugi dzień. Do czasu 
zakończenia decentralnych egzaminów, które w tym roku zastępują 
centralne egzaminy końcowe w klasie 10, rocznik 10 w dalszym 
ciągu ma pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach. Następnie ten 
rocznik zostanie włączony do systemu rotacyjnego. 

Również od poniedziałku 11 maja wznowione zostaną zajęcia w 
szkołach podstawowych dla roczników 1 – 4 w trybie zmianowym 
dla jednego rocznika na dzień. Dzień otwarty oraz dalsze oferty w 
zakresie opieki będą realizowane równolegle z zajęciami oraz 
opieką w nagłych wypadkach w ramach dostępnych zasobów 
lokalowych i personalnych. 

Tak samo, jak w szkołach podstawowych, również od 11 maja 
uczniowie roczników 1 – 4 w szkołach specjalnych będą 
uczestniczyć w lekcjach odbywających się w trybie zmianowym – 
jeden rocznik na dzień (z wyjątkiem wsparcia nastawionego na 
rozwój umysłowy oraz rozwój fizyczny i motoryczny). Ponadto w 
miarę możliwości również uczniowie i uczennice z jednego lub 
dwóch roczników z klas 5 – 9 również mogą wrócić do szkoły w 
trybie rotacyjnym. 

4. Stacjonarne placówki medyczne i opiekuńcze 

Ze względu na Dzień Matki, od soboty 9 maja znów możliwe są 
odwiedziny w domach seniora i zakładach opiekuńczych z 
zachowaniem ścisłych wytycznych w zakresie higieny. Zaleca się, by 
przed planowaną wizytą osoby odwiedzające skontaktowały się z 
daną placówką, aby możliwe było lepsze zaplanowanie wizyty z 
uwzględnieniem zasad higieny i profilaktyki zakażeń. Od 20 maja 
odwiedziny będą możliwe również w szpitalach oraz placówkach 
zabezpieczenia społecznego i rehabilitacji (maksymalnie jedna 
wizyta maksymalnie dwóch osób na dzień i pacjenta). Placówki 
mogą wyznaczyć godziny odwiedzin. Jeśli aktualna sytuacja 



epidemiologiczna będzie tego wymagała, możliwe jest wprowadzenie 
zakazów odwiedzin dla całych placówek lub poszczególnych 
oddziałów. Poszczególne szpitale mogą wyrazić zgodę na 
odwiedziny już od 11 maja. 

5. Sport i rekreacja 

Dla sektora sportu i rekreacji obowiązują następujące etapy: 

Już od czwartku (7 maja) 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 zasad higieny i ochrony przed 
zakażeniem. W dalszym ciągu nie można korzystać z pryszniców, 
umywalni, szatni, świetlic i innych pomieszczeń wspólnych. Na razie 
zabroniony jest także udział widowni. W przypadku dzieci poniżej 14 
lat dozwolony jest jednak wstęp na teren obiektu sportowego dla 
dorosłej osoby towarzyszącej. 

Uprawianie jeździectwa dozwolone jest już 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 w bezkontaktowych dyscyplinach sportu 
masowego i rekreacyjnego 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. Gastronomia, hotele, turystyka 

Dążymy do stopniowego otwierania branży gastronomicznej, 
hotelarskiej i turystycznej. 

Od 11 maja znów możliwe jest: 

 Działalność restauracji, lokali gastronomicznych, knajp, barów, 
kawiarni i lodziarni, publicznie dostępnych stołówek i kantyn 
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jeśli dotyczy – na terenie zewnętrznym zagwarantowane jest 
przestrzeganie nakazu zachowania odstępu oraz spełnione są 
normy w zakresie higieny i ochrony przez zakażeniem, 
określone przez ministerstwo zdrowia dla gastronomii. 
Przy tym samym stoliku mogą siedzieć wyłącznie osoby, które 
nie podlegają zakazowi kontaktów (np. rodziny, członkowie 
dwóch gospodarstw domowych). 
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 (z zatwierdzonym planem 
higienicznym), statków wycieczkowych, wypożyczalni rowerów 
i łodzi. 

Od 18 maja znów otwarte mogą być hotele, pensjonaty, 
schroniska młodzieżowe i inne obiekty zakwaterowania 
turystycznego także dla turystów zamieszkałych w Niemczech. 
Podobnie jak w przypadku gastronomii, obowiązują przy tym 
normy w zakresie higieny i ochrony przez zakażeniem określone 
przez ministerstwo zdrowia, a także regulacje w zakresie 
zachowania odstępu i ograniczenia kontaktów. 

Od Zielonych Świątek (30 maja) dozwolone ma być także 
korzystanie z 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. 

7. Handel i usługi 

Sklepy niezależnie od powierzchni mogą być znów otwarte od 11 
maja pod warunkiem przestrzegania zasad dystansu społecznego 
i higieny (1 osoba na 10 mkw powierzchni sprzedażowej). 
Obejmuje to także salony kosmetyczne, studia paznokci i salony 
masażu, jeśli spełniają ścisłe normy w zakresie higieny i ochrony 
przez zakażeniem określone przez ministerstwo zdrowia. 
Tatuowanie pozostaje na razie zabronione. 

8. Duże imprezy i zgromadzenia 

Duże imprezy (np. festyny, jarmarki, festyny wiejskie i uliczne, 
festyny strzeleckie, festiwale wina i tym podobne imprezy) pozostają 
zabronione do 31 sierpnia. Dla zgromadzeń obowiązują istniejące 
regulacje w zakresie zachowania odstępu. 



Od 30 maja znów mogą odbywać się targi i kongresy branżowe pod 
warunkiem opracowania koncepcji ochrony oraz ograniczenia liczby 
uczestników i odwiedzających. 
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9. Oferta kulturalna 

Od 11 maja dozwolone są mniejsze koncerty oraz inne 
występy pod gołym niebem – lub także w budynkach, pod 
warunkiem przestrzegania rygorystycznych zasad higieny, 
określonych w koncepcji zatwierdzonej przez 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, jednak ze 
względu na zwiększone zagrożenie zakażeniem nie dotyczy to na 
razie chórów i orkiestr z instrumentami dętymi. 

Od 30 maja ponownie możliwe ma być otwarcie kin, teatrów, oper i 
hal 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. 

W przypadku dużych teatrów, oper i hal koncertowych, w których 
dostosowanie do warunków panujących podczas pandemii wymaga 
dłuższych przygotowań, realistycznym terminem podjęcia regularnej 
działalności jest 1 września, podobnie jak w przypadku dużych 
imprez. 

10. 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. 

11. Pozaszkolne instytucje edukacyjne 

Od 11 maja dozwolona jest działalność uniwersytetów ludowych 
oraz innych publicznych, kościelnych i prywatnych pozaszkolnych 
instytucjach edukacyjnych, łącznie z przeprowadzaniem egzaminów 
również w dużych pomieszczeniach, jeśli oprócz ścisłych zasad w 
zakresie higieny i zachowania odstępu liczba uczestników jest 
ograniczona do 100. 
Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w przypadku 
dyscyplin bezkontaktowych jest możliwe od 7 maja. 



Od 30 maja 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). 

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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