Guvernul Regional
Renania de NordWestfalia
Comunicat de presă - 417/05/2020

Se implementează alte etape prevăzute de
planul Renania de Nord-Westfalia –
adaptarea măsurilor de protecţie anticoronavirus
Relaxarea restricţionării contactelor conform acordului dintre
federaţie şi landuri la până la zece persoane în spaţiul public/
cinematografele şi evenimentele culturale, precum şi competiţiile
în sporturile de masă şi recreative sunt din nou posibile cu
respectarea de condiţii
Guvernul Regional comunică următoarele:
Începând de sâmbătă, 30 mai, în landul Renania de Nord-Westfalia se
aplică, în cadrul planului „Renania de Nord-Westfalia“ al Guvernului
Regional, o serie de relaxări ale măsurilor anti-coronavirus. Printre
acestea se numără relaxarea restricţionării contactelor la grupuri de
până la zece persoane, corespunzător celui mai recent acord dintre
federaţie şi landuri, reglementări privind desfăşurarea de evenimente în
cinematografe, teatre, săli de operă şi de concert şi alte instituţii
culturale publice sau private, precum şi privind competiţiile în sporturile
de masă şi recreative.
Prim-ministrul Armin Laschet: „De la primele relaxări pe 20 aprilie,
numărul de noi infectări zilnice în Renania de Nord-Westfalia a scăzut
cu mai mult de 75 de procente. Dacă în aprilie media săptămânală
depăşea considerabil 500 de cazuri, în momentul actual se cifrează la
102 cazuri la nivel de land. Este motivul pentru care oamenilor care
trăiesc în landul nostru li se cuvin mulţumiri călduroase.
Comportamentul responsabil şi prudent al marii majorităţi faţă de
pandemia de Covid-19 ne permite să implementăm şi alte măsuri de
relaxare prevăzute de planul Renania de Nord-Westfalia. Putem
continua parcursul nostru prudent de relaxări treptate, făcând în acest
fel pasul următor către o normalitate responsabilă. În acest sens mizăm
în continuare pe raţiunea şi responsabilitatea oamenilor din landul
nostru. Rămân neschimbate obligaţiile de a păstra distanţa oriunde este
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posibil şi de a acţiona responsabil faţă de propria persoană şi faţă de
ceilalţi.“
Planul Renania de Nord-Westfalia prevede pentru fiecare domeniu în
parte trepte de relaxare diferite cu date-ţintă, care urmează să fie
implementate în funcţie de cum evoluează situaţia epidemiologică.
Această procedură protejează, pe de o parte, sănătatea cetăţenilor din
Renania de Nord-Westfalia, oferindu-le, pe de altă parte, stabilitate şi
previzibilitate pentru organizarea vieţii economice şi publice. Relaxările
au loc cu evaluarea permanentă şi sub rezerva expresă a evoluţiei
situaţiei epidemiologice. Datele menţionate sunt de asemenea în mod
explicit date-ţintă orientative, a căror devansare sau amânare este
oricând posibilă.
Ordonanţa corespunzătoare a fost promulgată miercuri, 27 mai 2020,
şi intră în vigoare la 30 mai 2020. Se poate acces la www.land.nrw.
Noile reglementări în detaliu
Noua ordonanţă cu privire la protecţia anti-coronavirus a Guvernului
Regional prevede următoarele relaxări pentru Renania de NordWestfalia începând cu 30 mai 2020:
1. Restricţionarea contactelor şi reguli de comportament
Restricţiile privind contactele care există în prezent se modifică
conform acordului din 26 mai 2020 dintre federaţie şi landuri, în
sensul în care, pe lângă contactele posibile până acum (familie sau
două gospodării), de aici înainte se vor putea întâlni în spaţiul public
grupe de până la zece persoane. Acest lucru este valabil cu condiţia
să se garanteze trasabilitatea persoanelor participante la întâlnire.
În rest se aplică regula generală cu privire la păstrarea distanţei
de 1,5 metri şi de asemenea obligaţia de a purta mască în
anumite zone.
2. Instituţii culturale
Cinematografele, teatrele, sălile de operă şi concert se pot
redeschide pentru spectatori, cu condiţia să asigure măsuri de igienă
şi prevenire a infecţiilor. Acest lucru este valabil şi pentru
evenimentele din aer liber. Un concept special de igienă şi prevenire
a infecţiilor este necesar dacă numărul de spectatori depăşeşte o
pătrime din capacitatea normală a sălii sau este mai mare de 100 de
persoane.
3. Sport
Grupelor de persoane care se pot întâlni cu respectarea regulilor de
restricţionare a contactelor li se permite de asemenea practicarea

sporturilor non-contact în aer liber. În acest cadru sunt din nou
permise competiţiile în sporturile de masă şi recreative, în aer liber
şi cu respectarea unui concept de igienă şi prevenire a infecţilor –
inclusiv utilizarea vestiarelor şi instalaţiilor sanitare, cu
respectarea unor condiţii. În rest, practicarea sporturilor cu
contact corporal inevitabil, antrenamentele şi competiţiile în
aceste sporturi rămân în continuare interzise. Bazinele de înot cu
culoare, inclusiv cele acoperite, îşi pot relua activitatea.
4. Oferte de vacanţă
Călătoriile cu autocarul sunt din nou posibile, cu condiţia respectării
unui concept de prevenire a infecţiilor. În vacanţa de vară elevii pot
participa din nou la excursii de o zi, la activităţi de vacanţă, tabere în
afara oraşului şi călătorii, cu respectarea normelor de igienă şi
protecţie.
5. Saloane, congrese, reuniuni
Saloanele, congresele şi reuniunile de specialitate sunt din nou
permise, cu condiţia existenţei unor concepte de protecţie.

Prezentul comunicat de presă este disponibil şi în Internet, la adresa
Guvernului Regional www.land.nrw
Notă generală privind protecţia datelor
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