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Złagodzenie ograniczenia kontaktów do dziesięciu osób w przestrzeni
publicznej zgodnie z postanowieniem władz państwowych i kraju
związkowego / Pod określonymi warunkami możliwe korzystanie z kin oraz
udział w imprezach kulturalnych, a także zawodach w dyscyplinach sportu
masowego i rekreacyjnego
Rząd kraju związkowego informuje:
Od soboty 30 maja 2020 r. następuje w Nadrenii Północnej-Westfalii dalsze
luzowanie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, zgodnie z planem
opracowanym przez rząd kraju związkowego. Luzowanie obostrzeń obejmuje między
innymi złagodzenie ograniczenia kontaktów do spotkań w grupach do dziecięciu
osób, zgodnie z najnowszym porozumieniem pomiędzy federacją a krajami
związkowymi, a także regulacje w zakresie korzystania z kin, teatrów, oper i hal
koncertowych i innych publicznych i prywatnych instytucji kulturalnych, a także
zawodów w dyscyplinach sportu masowego i rekreacyjnego.
Premier Armin Laschet: „Od początku luzowania obostrzeń 20 kwietnia dzienna
liczba nowych zakażeń w Nadrenii Północnej-Westfalii spadła o ponad 75 procent.
O ile jeszcze w kwietniu wynosiła ona średniotygodniowo znacznie ponad 500, teraz
– stan na dziś – w całym kraju związkowym wynosi 102. Mieszkańcom należą się
ogromne podziękowania. Odpowiedzialne postępowanie ogromnej większości
podczas pandemii koronawirusa pozwala nam na realizowanie kolejnych etapów
planu dla Nadrenii Północnej-Westfalii. Możemy kontynuować rozważny kurs
stopniowego otwierania, a tym samym wykonać kolejny krok w kierunku
odpowiedzialnej normalności. Polegamy przy tym w dalszym ciągu na rozsądku i
odpowiedzialności własnej ludzi w naszym kraju związkowym. Bez zmian
obowiązuje zasada zachowania dystansu wszędzie tam, gdzie to możliwe, oraz
odpowiedzialnego postępowania wobec siebie i innych”.

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 PółnocnejWestfalii jednocześnie ochronę zdrowia, jak i możliwości planowania i
poczucie wiarygodności w życiu ekonomicznym i publicznym.
Luzowanie obostrzeń będzie realizowane przy ciągłej ocenie i z
wyraźnym zastrzeżeniem rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Podane
daty stanowią daty docelowe, należy jednak liczyć się z tym, że mogą
one zostać zmienione.
Odnośne rozporządzenie zostało opublikowane w środę, 27 maja
2020 r. i wchodzi w życie 30 maja 2020 r. Jest dostępne do wglądu na
stronie www.land.nrw.

Szczegóły nowych regulacji
Następujące ułatwienia przewiduje nowe rozporządzenie Nadrenii
Północnej-Westfalii w sprawie ochrony przed koronawirusem z dnia 30
maja 2020 r.:
1. Ograniczenia kontaktów i zasady postępowania
Obowiązujące ograniczenia kontaktów zostały zmienione zgodnie z
decyzją państwa i krajów związkowych z dnia 26 maja 2020 r. w taki
sposób, że oprócz dozwolonych dotąd układów (rodzina lub dwa
gospodarstwa domowe) możliwe są spotkania w przestrzeni
publicznej dla grup liczących do dziesięciu osób. Warunkiem jest
zapewnienie możliwości identyfikacji osób uczestniczących w
spotkaniu.
Poza tym obowiązuje ogólna zasada zachowania odstępu co
najmniej 1,5 m, a także obowiązek noszenia maseczki ochronnej
w określonych obszarach.
2. Organizacje kulturalne
Kina, teatry, opery i sale koncertowe mogą być znów otwierane dla
odwiedzających, jeśli spełnione zostaną normy w zakresie higieny i
ochrony przez zakażeniem. Dotyczy to także imprez organizowanych
pod gołym niebem. Szczególna koncepcja w zakresie profilaktyki
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zakażeń i zapewnienia higieny jest konieczna, jeśli widownia obejmie
ponad jedną czwartą zwykłej liczby dostępnych miejsc lub ponad 100
osób.

3. Sport
Grupy osób, które mogą spotykać się w ramach ograniczenia
kontaktów, mogą także uprawiać na otwartym powietrzu dyscypliny
sportowe, które nie są bezkontaktowe. Dozwolone jest także
organizowanie zawodów w dyscyplinach sportu masowego i
rekreacyjnego na otwartym powietrzu, przy zachowaniu zasad
higieny i ochrony przed zakażeniem – a także korzystanie z szatni i
sanitariatów pod określonymi warunkami. Uprawianie sportu,
prowadzenie treningów i organizowanie zawodów w dyscyplinach, w
których kontakt fizyczny jest nieunikniony, pozostaje w dalszym
ciągu zabronione. Baseny sportowe, również na terenie krytych
pływalni, mogą wznowić działalność.
4. Oferta wakacyjna
Wycieczki autokarowe są znów możliwe pod warunkiem
przestrzegania zasad profilaktyki zakażeń. Uczniowie podczas
wakacji znów mogą brać udział w wycieczkach jednodniowych,
obozach wakacyjnych, wypoczynku na plaży oraz dalszych
podróżach pod warunkiem przestrzegania przepisów w zakresie
higieny i ochrony.
5. Targi, kongresy, konferencje
Targi, kongresy i konferencje branżowe znów mogą być
organizowane pod warunkiem opracowania koncepcji ochrony.

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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