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Η κυβέρνηση του 
κρατιδίου Βόρειας 
Ρηνανίας-Βεστφαλίας 

  

Δελτίο Τύπου - 417/05/2020 

Εφαρμόζονται περαιτέρω βήματα από το 
πρόγραμμα της Βόρειας Ρηνανίας-
Βεστφαλίας – Στοχοθετημένη προσαρμογή 
των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό 

Απελευθέρωση των περιορισμών επαφής σύμφωνα με την 
απόφαση των ομοσπονδιακών κρατιδίων για έως και δέκα άτομα 
σε δημόσιο χώρο / Δυνατή η πρόσβαση σε κινηματογράφους και 
πολιτιστικές διοργανώσεις καθώς και η συμμετοχή σε αγώνες 
μαζικής άθλησης και ψυχαγωγικών αθλημάτων υπό όρους 

Η κυβέρνηση του κρατιδίου ανακοινώνει τα εξής: 

Από το Σάββατο, 30 Μαΐου 2020, ισχύουν στη Βόρεια Ρηνανία-

Βεστφαλία περαιτέρω καταργήσεις μέτρων προστασίας από τον 

κορονοϊό στα πλαίσια του προγράμματος της κυβέρνησης του κρατιδίου 

της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Εδώ περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, 

η απελευθέρωση των περιορισμών επαφής σε ομάδες έως και δέκα 

ατόμων σύμφωνα με την τελευταία συμφωνία μεταξύ Ομοσπονδίας και 

κρατιδίων, καθώς και κανονισμοί για τη διενέργεια παραστάσεων σε 

κινηματογράφους, θέατρα, κτίρια όπερας και κονσέρτων και σε άλλες 

δημόσιες ή ιδιωτικές πολιτιστικές εγκαταστάσεις όπως και για την 

πραγματοποίηση αγώνων μαζικής άθλησης και ψυχαγωγικών 

αθλημάτων. 

Πρωθυπουργός Armin Laschet: «Από τα πρώτα ανοίγματα στις 20 

Απριλίου, ο αριθμός των νέων μολύνσεων ημερησίως στη Βόρεια 

Ρηνανία-Βεστφαλία μειώθηκε πάνω από 75 τοις εκατό. Ενώ τον 

Απρίλιο ο μέσος όρος των εβδομαδιαίων κρουσμάτων υπερέβαινε κατά 

πολύ τα 500 άτομα, ανέρχεται πλέον – σημερινή κατάσταση – στα 102 

άτομα σε ολόκληρο το κρατίδιο. Οι άνθρωποι του κρατιδίου μας αξίζουν 

ένα μεγάλο ευχαριστώ. Η υπεύθυνη και συνετή συμπεριφορά της 

υπερμεγέθους πλειονότητας σε σχέση με την πανδημία της νόσου του 

κορονοϊού 2019 (Covid-19) μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε περαιτέρω 

στάδια από το πρόγραμμα του κρατιδίου μας, της Βόρειας Ρηνανίας- 
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Βεστφαλίας. Μπορούμε να συνεχίσουμε το προσεκτικό πλάνο μας με 

σταδιακά ανοίγματα και, επομένως, να προχωρήσουμε στο επόμενο 

στάδιο σε μία υπεύθυνη κανονικότητα. Σε αυτή τη διαδικασία θα 

συνεχίσουμε να βασιζόμαστε στη σύνεση και την ατομική ευθύνη των 

ανθρώπων του κρατιδίου μας. Αυτό που ισχύει αμετάβλητα είναι ότι 

πρέπει πάντα να τηρούμε αποστάσεις όπου είναι δυνατό και να 

συμπεριφερόμαστε υπεύθυνα απέναντι στον εαυτό μας και στους 

άλλους.» 

Το πρόγραμμα της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας προβλέπει διάφορα 

στάδια με στοχοθετημένες προθεσμίες για επιμέρους τομείς, τα οποία 

θα πρέπει να εφαρμοστούν ανάλογα με την περαιτέρω εξέλιξη αυτού 

του συμβάντος λοίμωξης. Αυτή η διαδικασία προσφέρει στους πολίτες 

της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας προστασία της υγείας και ταυτόχρονα 

τη δυνατότητα προγραμματισμού και αξιοπιστία για τον οικονομικό και 

τον δημόσιο βίο. 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. 

Η σχετική νομική διάταξη ανακοινώθηκε την Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020 

και τίθεται σε ισχύ στις 30 Μαΐου 2020. Είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο 

www.land.nrw. 

Οι νέοι κανονισμοί αναλυτικά 

Η νέα διάταξη της κυβέρνησης του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-
Βεστφαλίας για την προστασία από τον κορονοϊό προβλέπει τις 
παρακάτω διευκολύνσεις από τις 30 Μαΐου 2020: 

1. Περιορισμοί επαφής και κανόνες συμπεριφοράς 
Σύμφωνα με την απόφαση της 26ης Μαΐου 2020 μεταξύ 
Ομοσπονδίας και κρατιδίων, οι υφιστάμενοι περιορισμοί επαφής 
εξελίσσονται περαιτέρω κατά τέτοιον τρόπο, ώστε πέρα από τις 
μέχρι τώρα εφικτές συγκεντρώσεις (οικογένειας ή δύο νοικοκυριών) 
να είναι δυνατή η συγκέντρωση μιας ομάδας έως και δέκα ατόμων σε 
δημόσιο χώρο. Αυτό ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η 
ιχνηλασιμότητα των ατόμων που συμμετέχουν στην εκάστοτε 
συγκέντρωση. 

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει ο γενικός κανονισμός 
τήρησης της απόστασης 1,5 μέτρου, όπως και η υποχρεωτική 
χρήση μάσκας στόματος-μύτης σε ορισμένες περιοχές. 
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2. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 
Οι κινηματογράφοι, τα θέατρα, τα κτίρια όπερας και κονσέρτων 
μπορούν να ανοίξουν ξανά για τους επισκέπτες, εφόσον 
εξασφαλίζεται η υγιεινή και η προστασία από λοίμωξη. Αυτό ισχύει 
και για τους τομείς διοργανώσεων σε υπαίθριους χώρους. Ένα 
ιδιαίτερο πλάνο υγιεινής και προστασίας από λοίμωξη είναι 
απαραίτητο, εάν οι θεατές είναι πάνω από το ένα τέταρτο της 
κανονικής χωρητικότητας θεατών ή υπερβαίνουν τα 100 άτομα. 

3. Άθληση 
Επιτρέπεται ξανά η άθληση όχι χωρίς επαφή σε υπαίθριους χώρους 
σε ομάδες ατόμων, οι οποίες επιτρέπεται να συναντώνται στα 
πλαίσια των περιορισμών επαφής. Υπό αυτό το πλαίσιο 
επιτρέπονται ξανά οι αγώνες μαζικής άθλησης και ψυχαγωγικών 
αθλημάτων σε υπαίθριους χώρους με τήρηση ενός πλάνου υγιεινής 
και προστασίας από λοίμωξη – όπως και η χρήση αιθουσών 
αλλαγής ρούχων και χώρων υγιεινής υπό όρους. Κατά τα λοιπά, οι 
δραστηριότητες άθλησης, προπόνησης και αγώνων με 
αναπόφευκτη σωματική επαφή εξακολουθούν να απαγορεύονται. 
Επιτρέπεται να συνεχίσουν ξανά η λειτουργία τους οι πισίνες με 
κολυμβητικούς διαδρόμους, ακόμα και αν πρόκειται για κλειστές 
πισίνες. 

4. Προγράμματα διακοπών 
Τα ταξίδια με λεωφορείο είναι ξανά εφικτά υπό τις προϋποθέσεις 
προστασίας από τη λοίμωξη. Οι καλοκαιρινές διακοπές για τους 
μαθητές υπό τη μορφή ημερήσιων εκδρομών, ελεύθερου χρόνου 
διακοπών, αναψυχής στα περίχωρα και ταξιδιών μεγάλων 
αποστάσεων επιτρέπονται ξανά με τήρηση των προδιαγραφών 
υγιεινής και προστασίας. 

5. Εκθέσεις, συνέδρια, ημερίδες 
Οι εμπορικές εκθέσεις, τα ειδικά συνέδρια και οι ημερίδες 
επιτρέπονται ξανά με την εφαρμογή πλάνων προστασίας. 

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 


