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Прессъобщение - 417/05/2020 

Изпълняват се и следващите стъпки от 

плана за Северен Рейн-Вестфалия – 
целенасочена промяна на предпазните 
мерки срещу корона вируса 

В съответствие с решението на федерално и провинциално ниво отпадат 
ограниченията за контакт на не повече от десет души в публични 
пространства/посещения на кино и културни събития, освен това са 
възможни състезания при масовите и развлекателните спортове при 
определени условия 

Правителството на федералната провинция съобщава: 

От събота (30 май 2020 г.) в Северен Рейн-Вестфалия е в сила по-нататъшното 

отпадане на мерките срещу корона вируса, като част от плана за Северен Рейн-

Вестфалия. Това включва отпадане на ограниченията за контакт за групи от не 

повече от десет души в съответствие с най-новото споразумение на федерално и 

провинциално ниво, правила за провеждане на събития в кина, театри, оперни и 

концертни зали и други публични или частни културни институции, както и 

състезания при масовите и развлекателните спортове. 

 

Министър-председателят Армин Лашет: „От първите отпадания на ограниченията 

на 20 април броят на ежедневните новоинфектирани в Северен Рейн-Вестфалия е 

намалял с над 75 процента. Ако през април той беше средно над 500 човека 

седмично, днес е 102 човека в цялата страна. Дължим голяма благодарност на 

хората във федералната ни провинция. Отговорното, внимателно поведение на 

мнозинството при справянето с пандемията от Covid 19 ни позволява да приложим 

допълнителни стъпки от нашия план за Северен Рейн-Вестфалия. Можем да 

продължим предпазливия си курс на постепенно отпадане на мерките и да 

предприемем следващата отговорна стъпка за връщане към нормалния ритъм на 

живот. Продължаваме да разчитаме на разума и личната отговорност на хората във 

федералната ни провинция. Спазването на дистанция, когато е възможно, и 

отговорното поведение към себе си и другите остават непроменени.“ 
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Планът за Северен Рейн-Вестфалия предвижда различни етапи с 

целеви дати за отделните области, които трябва да бъдат приложени 

в 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. Отпадането на мерките се 

провежда при постоянна оценка и изрично си запазваме възможността 

за промяна в зависимост от развитието на събитията по отношение на 

инфекцията. Споменатите дати са конкретни целеви дати, които обаче 

също подлежат на отклонения. 

Съответната законова разпоредба беше обявена в сряда, 27 май 

2020 г. и влиза в сила на 30 май 2020 г. Можете да я намерите на 

www.land.nrw. 

Новите отделни правила: 

След 30 май 2020 г. новата наредба за защита от корона вируса на 
правителството на федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия 
предвижда следните облекчения: 

1. Ограничения за контакт и правила за поведение 
Съществуващите ограничения за контакт ще бъдат доразвити в 
съответствие с решението между федералното правителство и 
федералните провинции от 26 май 2020 г. по такъв начин, че в 
допълнение към предишните възможни събирания на групи 
(семейство или две домакинства), да са възможни и срещите на 
групи до десет души в публични пространства. Това е в сила при 
условие, че се гарантира възможността за проследяването на 
лицата, които участват в срещата. 

Освен това е в сила общото правило за разстояние от 1,5 метра, 
както и задължението за носене на защита за устата и носа в 
определени зони. 

2. Културни институции 
Кина, театри, опери и концертни зали могат отново да отворят за 
посетители, ако гарантират хигиена и защита от инфекции. Това е 
в сила и за събитията на открито. Необходима е специална 
концепция за хигиена и защита от инфекции, ако събитието се 
наблюдава от повече от една четвърт от редовната аудитория или 
повече от 100 души. 

3. Спорт 
Групите хора, на които е разрешено да се срещат при ограничения 
за контакт, са разрешени и при безконтактните спортове на 
открито. В тази връзка отново се разрешават състезанията при 
масовите и развлекателните спортове при спазване на концепция 
за хигиена и 
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и санитарни помещения при определени условия. Между 
другото, спортните събития, тренировките и състезанията с 
неизбежен физически контакт, остават забранени. Басейните с 
коридори, дори на закрито, може да възобновят работата си. 

4. Почивки 
Отново е възможно пътуването с автобус при спазването на 
мерки за защита от инфекция. При спазване на разпоредбите за 
хигиена и защита студентите отново могат да прекарват 
летните си ваканции в дневни излети, занимания за 
свободното време, почивки в градските покрайнини и далечни 
пътувания. 

5. Панаири, конгреси, заседания 
Отново се разрешават професионалните панаири, 
професионалните конгреси и заседания, но при концепция за 
защита. 

Това прессъобщение е достъпно и в интернет на адреса на 
правителството на федералната провинция www.land.nrw 

Обща информация за защита на данните 


