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Intră în vigoare planul Renania de NordWestfalia / relaxarea treptată a măsurilor anticoronavirus începe săptămâna viitoare
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Intră în vigoare regulamentul actualizat privind protecţia anticoronavirus valabil la nivelul landului / Creşte numărul elevilor care
se întorc la şcoală / Deschidere treptată a grădiniţelor / Deschideri
printre altele în domeniile gastronomie, comerţ şi servicii
Guvernul Regional comunică următoarele:
Începând de luni (11 mai 2020) în Renania de Nord-Westfalia se aplică,
ca urmare unui plan Renania de Nord-Westfalia de relaxare moderată,
adoptat de Guvernul Regional, alte relaxări ale măsurilor anticoronavirus. Dintre acestea fac parte, printre altele, relaxarea limitării
contactelor la persoane din două gospodării diferite, deschiderea
magazinelor indiferent de dimensiunea acestora, a unităţilor de
alimentaţie publică în interior şi exterior, precum şi a sălilor de sport şi a
studiourilor de fitness, în condiţii stricte. În plus, şi alţi elevi pot reîncepe
şcoala. Redeschiderea grădiniţelor se extinde treptat începând din 14
mai. Mai multe relaxări vor urma în etapele următoarele, cum e cazul cu
reluarea vizitelor în spitale, instituţii de prevenţie şi reabilitare, în condiţii
stricte, la 20 mai 2020, sau cu deschiderea hotelurilor şi pensiunilor
începând din 18 mai 2020.
Prin planul Renania de Nord-Westfalia se urmăreşte ca în zilele şi
săptămânile care urmează să se relaxeze măsurile anti-coronavirus
valabile pe teritoriul acestui land federal. Conceptul prevede diverse
etape cu date-ţintă pentru fiecare domeniu în parte, care urmează să se
implementeze în funcţie de cum va evolua situaţia epidemiologică.
Această procedură este gândită pe de o parte să protejeze sănătatea
cetăţenilor landului Renania de Nord-Westfalia, pe de altă parte să le
ofere previzibilitate şi posibilitatea de a-şi planifica viaţa economică şi
publică. Guvernul Federal contează, în acest context, pe
responsabilitatea oamenilor.

presse@stk.nrw.de
www.land.nrw

Relaxările au loc cu evaluarea permanentă şi sub rezerva expresă a
evoluţiei situaţiei epidemiologice. Datele sunt de asemenea în mod
expres date-ţintă, care pot suferi modificări.
Regulamentele juridice corespunzătoare (versiunea nouă a
Regulamentului privind protecţia anti-coronavirus, actualizarea
Regulamentului privind îngrijirea copiilor pe durata pandemiei de
coronavirus şi a Regulamentului privind intrarea în ţară pe durata
pandemiei de coronavirus) au intrat în vigoare şi au fost publicate
sâmbătă (9 mai 2020). Acestea se pot accesa la adresa www.land.nrw:
Versiunea nouă a Regulamentului privind protecţia anti-coronavirus
Actualizarea Regulamentului privind îngrijirea copiilor
Regulamentul privind intrarea în ţară
Se poate de asemenea accesa online: Anexa „Standarde de igienă şi
protecţie epidemiologică“ la Regulamentul privind protecţia anticoronavirus NRW

Reglementările în detaliu
Planul Renania de Nord-Westfalia adoptat de Guvernul Regional
prevede o procedură în etape, care se aplică sub rezerva evoluţiei
situaţiei epidemiologice:
1. Interzicerea contactului şi reguli de comportament
Începând din 11 mai, restricţionările în vigoare ale contactelor
sociale evoluează în sensul în care va fi posibil ca pe viitor să se
întâlnească în spaţiul public membrii din două gospodării diferite.
Reglementarea generală privind distanţa de 1,5 metri este valabilă
în continuare, inclusiv obligaţia de a purta mască de protecţie în
anumite zone.
2. Învăţământul preşcolar
Începând de joi, 14 mai, grădiniţele se deschid treptat, mai întâi
pentru copiii preşcolari care au dreptul la prestaţiile din pachetul
Educaţie şi Participare, precum şi pentru copiii cu handicap şi copiii
care sunt ameninţaţi de un handicap esenţial. În plus se deschid
centrele maternale pentru îngrijirea copiilor pe timp de zi pentru copiii
care au împlinit vârsta de doi ani, precum şi pentru proiecte-punte.
Inclusiv asistenţa organizată privat de părinţi este posibilă, cu
condiţia ca copiii să rămână în aceleaşi grupe.
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Într-o etapă următoare, începând din 28 mai vor fi primiţi în
grădiniţe toţi ceilalţi copii preşcolari.
Alte deschideri sunt prevăzute pentru luna iunie.
3. Şcolile
Începând de luni, 11 mai 2020, se întorc la liceele teoretice şi la
colegii cu prioritate elevele şi elevii care dau bacalaureatul în
următorul an şcolar 2020/2021. Dacă, în afara capacităţilor necesare
pentru aceştia, sunt disponibile capacităţi de spaţiu şi de personal,
este posibilă revenirea la şcoală a altor grupe, respectiv clase,
începând de la clasa a 5-a până la elevele şi elevii din „clasa
introductivă” (de trecere în treapta superioară), pe zile, într-un sistem
prin rotaţie.
La formele de şcolarizare pe treapta secundară I (şcoli generale,
şcoli reale, şcoli secundare, şcoli PRIMUS şi comunitare) revin în
plus unul până la doi ani din clasele 5-9, pe zile, prin rotaţie. Până la
finalul examenelor descentralizate, care în acest an înlocuiesc
examenele finale centrale la clasa a 10-a, clasa a 10-a va avea în
continuare prioritate. Ulterior această clasă va fi integrată şi ea în
sistemul prin rotaţie.
De asemenea începând de luni, 11 mai, la şcolile primare vor
reîncepe şcoala clasele 1 până la 4, alternând în mod regulat câte
un an pe zi. „Ziua întreagă deschisă“ şi alte oferte de asistenţă a
copiilor vor fi reluate paralel cu şcoala şi asistenţa în caz de
urgenţă, în cadrul permis de resursele de spaţiu şi personal
existente.
Ca şi la şcolile primare, şi la şcolile speciale elevele şi elevii din
clasele 1-4 vor reveni la şcoală începând cu 11 mai, alternând în
mod regulat câte un an pe zi (cu excepţia acelor şcoli care au drept
centru de greutate Dezvoltarea psihică şi Dezvoltarea fizică şi
motorie). În plus, în măsura în care este posibil, urmează să se
întoarcă la şcoală elevele şi elevii din unul până la doi ani din clasele
5-9, prin rotaţie.
4. Centre medicale şi de îngrijire ambulatorii
Având în vedere apropiata Zi a Mamei, începând de sâmbătă, 9
mai, sunt posibile din nou vizitele în centrele de seniori şi îngrijire, în
condiţii de igienă stricte. Vizitatorilor li se recomandă să apeleze în
prealabil centrele, pentru ca acestea să poată pregăti vizitele din
punct de vedere al igienei şi protecţiei epidemiologice. Începând cu
20 mai se redeschid şi spitalele, precum şi centrele de prevenire şi
reabilitare (maximum o vizită per zi şi pacient, de la maximum două
persoane).

Centrele îşi pot stabili intervalele de vizită. Interzicerea vizitelor
pentru întreg centrul sau pentru anumite secţii din cadrul centrului
pot fi decise de fiecare centru în parte, dacă situaţia epidemiologică
actuală impune acest lucru. Spitalele pot permite vizitele deja din
data de 11 mai.
5. Sport şi timp liber
Pentru domeniul sportului şi al timpului liber sunt valabile
următoarele etape:
Deja de joi (7 mai) se permit din nou activităţile sportive şi reluarea
antrenamentelor în sporturile de masă şi de agrement fără contact –
în măsura în care activităţile sportive au loc în baze sportive publice
sau private în aer liber sau pe spaţiul public.
Distanţa de 1,5 metri între persoane şi respectarea unor măsuri
stricte de igienă şi protecţie epidemiologică trebuie să fie garantate.
Utilizarea duşurilor, băilor, vestiarelor, spaţiilor sociale şi a altor
spaţii comunitare nu este permisă deocamdată. De asemenea
accesul spectatorilor este deocamdată interzis. Pentru copiii de
până la 14 ani, este permis însă să fie însoţiţi în interiorul bazei
sportive de câte un adult.
Călăria este deja permisă şi în baze sportive închise, precum şi în
săli de călărie.
Începând cu 11 mai este permisă redeschiderea studiourilor de
fitness şi a şcolilor de dans, precum şi a sălilor de sport/spaţiilor de
curs ale cluburilor sportive pentru sporturile de masă şi de agrement
fără contact, în condiţii stricte de distanţare şi igienă.
Bazinele de înot în aer liber se pot deschide începând de pe 20
mai, în condiţii stricte de distanţare şi igienă – excepţie fac
piscinele în aer liber care au scop strict de agrement.
Începând din 30 mai, urmează să se permită şi practicarea
sporturilor cu contact corporal inevitabil şi a sporturilor în spaţii
închise, ca şi funcţionarea piscinelor acoperite. De la această data
urmează să fie permise şi competiţiile sportive pentru copii, tineri şi
amatori – utilizarea vestiarelor şi a amenajărilor sanitare va fi
permisă cu respectarea anumitor condiţii.

6. Gastronomie, hoteluri, turism
Pentru gastronomie, hoteluri şi turism se urmăreşte o
deschidere în etape.
Începând din 11 mai sunt din nou posibile:
 Funcţionarea restaurantelor, restaurantelor pensiunilor,
braseriilor, chioşcurilor de gustări, cafenelelor (gelateriilor)
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cantinelor publice, precum şi altor unităţi de alimentaţie publică, cu
condiţia ca în zona interioară şi – dacă există – zona exterioară să
se respecte distanţa obligatorie şi standardele de igienă şi de
protecţie epidemiologică stabilite de Ministerul Sănătăţii pentru
domeniul gastronomic.
La aceeaşi masă pot sta numai persoane cărora nu li se aplică
interdicţia contactului (de exemplu membrii ai aceleiaşi familii
sau din două gospodării diferite).
Ofertele tip bufet, cu alimentele expuse, rămân nepermise.
Utilizarea şi sejururile turistice în locuinţe de vacanţă, case de
vacanţă şi campinguri (cu păstrarea restricţiilor privind contactul).
Deschiderea parcurilor de agrement (cu concept de igienă aprobat),
vaselor de agrement, serviciilor de închiriere biciclete şi bărci.

Începând din 18 mai se pot redeschide hotelurile, pensiunile,
pensiunile pentru tineret şi întreprinderile hoteliere similare, inclusiv
pentru turiştii cu domiciliul în Germania. Şi pentru acestea se aplică
condiţii stricte, analoge celor din sectorul gastronomic, cu standardele
de igienă şi protecţie epidemiologică stabilite de Ministerul Sănătăţii
pentru gastronomie, precum şi cu garantarea regulilor de distanţare şi a
restricţiilor privind contactele.
Începând de la Rusalii (30 mai) urmează să se permită şi redeschiderea
termelor şi a bazinelor de înot, a bazinelor de agrement şi a centrelor de
fitness, cu sisteme adecvate de protecţie epidemiologică.
Până la noi reglementări rămân excluse de la deschidere barurile,
cluburile, discotecile şi bordelurile.

7. Comerţul şi serviciile
Magazinele vor putea redeschide, indiferent de dimensiunea lor,
începând cu 11 mai, cu respectarea condiţiilor de distanţare şi igienă (1
persoană per 10 metri pătraţi suprafaţă de vânzare).
Acelaşi lucru este valabil şi pentru cabinetele de cosmetică, studiourile
de manichiură şi masaj, cu respectarea standardelor stricte de igienă şi
protecţie epidemiologică stabilite de Ministerul Sănătăţii. Studiourile de
tatuaje rămân deocamdată încă interzise.

8. Evenimente majore şi adunări
Evenimentele majore (cum sunt festivalurile, târgurile, serbările orăşeneşti,
săteşti şi stradale, festivalurile de trăgători, serbările recoltei şi
evenimentele festive similare) rămân interzise până la 31 august. Pentru
adunări se aplică regulile de distanţare în vigoare.
Începând de la 30 mai urmează să se poată organiza saloane şi congrese
de specialitate, cu sisteme de protecţie şi cu respectarea limitărilor
numărului de vizitatori şi de participanţi.
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9. Oferte culturale
Începând cu 11 mai sunt permise concerte de mai mică
amploare şi alte spectacole publice în aer liber – sau chiar şi în
clădiri, pe baza unui concept de igienă strict, conform aprobării
autorităţilor.
În şcolile de muzică sunt de asemenea permise
ansamblurile cu maximum şase participanţi.
Repetiţiile în instituţiile culturale sunt permise cu condiţii de
protecţie; excepţie fac însă încă corurile şi orchestrele cu
suflători, din cauza pericolelor deosebite de infectare.
Începând din 30 mai urmează să fie permisă deschiderea
cinematografelor, teatrelor, teatrelor de operă şi sălilor de concerte,
cu condiţia să fie respectată distanţa minimă de 1,5 metri între
spectatori şi să existe un concept de acces. Prin utilizarea intensă de
organizatoare trebuie împiedicate adunările în zona de aşteptare şi
în foaiere.
Pentru teatrele, teatrele de operă şi sălile de concert mari, la care
adaptarea la condiţiile pandemiei cere un timp de pregătire mai
îndelungat, reluarea programului obişnuit de spectacole este
realizabilă abia la începutul stagiunii următoare, începând cu 1
septembrie.
10. Facultăţi
Pentru activitatea de predare şi examinare, începând cu 11 mai se
suspendă limitarea admisibilităţii cursurilor cu prezenţă „la anumite
spaţii, anumite dotări şi alte condiţii cadru speciale”.
Activitatea de predare şi examinare la şcolile din domeniul
sanitar şi la şcolile, institutele şi instituţiile similare care servesc
Calificării Profesionale în Serviciul Public este din nou permisă,
cu respectarea anumitor condiţii.
În principiu, în semestrul de vară facultăţile îşi vor ţine cursurile
digital.
11. Instituţii de învăţământ extraşcolar
Începând cu 11 mai, evenimentele organizate în şcolile populare şi
alte instituţii de învăţământ extraşcolar publice, bisericeşti şi private,
inclusiv examenele, vor fi permise şi în spaţii mari şi cu maximum
100 de participanţi, în condiţii stricte de distanţare şi igienă.
Ofertele sportive ale organizaţiei de muncă pentru copii şi tineret
sunt posibile deja din 7 mai, cu interzicerea contactului direct.

Începând cu 30 mai urmează să fie permisă activitatea
normală a organizaţiilor de muncă, muncă culturală şi socială
pentru tineret şi a organizaţiilor educative de protecţie a
minorilor. Activităţi de vacanţă se pot organiza, mai ales în
proximitate, de asemenea se pot efectua excursii de grup (de
exemplu ale asociaţiilor de tineri).

12. Servicii religioase
Servicii religioase au loc din nou începând din 1 mai, cu
respectarea condiţiilor de igienă şi protecţie ale bisericilor şi
comunităţilor religioase.

Acest text de presă este disponibil şi în Internet, la adresa de Internet a
Guvernului Federal www.land.nrw
Allgemeiner Hinweis zum Datenschutz
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