
Διάταξη για την προστασία από τον κορονοϊό - ισχύει προς το παρόν μέχρι 15 

Σεπτεμβρίου  

Για πόσο διάστημα ισχύει η διάταξη για την προστασία 

από τον κορονοϊό; 

Οι κανονισμοί της διάταξης για την προστασία από τον κορονοϊό παρατάθηκαν: Τώρα 

ισχύουν τουλάχιστον έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2020. 

Πότε είναι αναγκαίες οι προσαρμογές στο συμβάν 

μόλυνσης σε περιφερειακό επίπεδο; 

Στόχος της κυβέρνησης του κρατιδίου εξακολουθεί να είναι ο περιορισμός του αριθμού των 

κρουσμάτων με προσαρμοσμένα περιφερειακά μέτρα. Ένα νέο μέτρο είναι το «φρένο του 

κορονοϊού» από 35 νέα κρούσματα και άνω εντός επτά ημερών με βάση 100.000 κατοίκους 

(συχνότητα εμφάνισης σε διάστημα 7 ημερών). Από το όριο αυτό και πέρα, οι σχετικές 

κοινότητες, το Κέντρο Υγείας του κρατιδίου και η αρμόδια περιφερειακή διοίκηση θα 

συμφωνήσουν άμεσα περαιτέρω συγκεκριμένα μέτρα προστασίας για την αναχαίτιση του 

συμβάντος μόλυνσης. Σε περίπτωση συχνότητας εμφάνισης 50 κρουσμάτων και άνω σε 

διάστημα 7 ημερών, θα πρέπει αναγκαστικά να θεσπιστούν πρόσθετα μέτρα προστασίας. 

Συμβουλευτικό ρόλο θα έχει εδώ και το Υπουργείο Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων . 

Υπάρχουν νέοι κανονισμοί για τις υπηρεσίες προσωρινής 

κατάλυσης; 

Αν πρόκειται για επισκέπτες που έρχονται από μία περιοχή, για την οποία ισχύει μία ιδιαίτερη 

περιφερειακή διάταξη για τον κορονοϊό λόγω ενός αυξημένου συμβάντος μόλυνσης, τότε 

αυτά τα άτομα επιτρέπεται να διαμένουν σε ξενοδοχεία, πανσιόν, ξενώνες νέων, κτλ., μόνο 

υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Εδώ θα πρέπει, για παράδειγμα, να υπάρχει αρνητικό 

αποτέλεσμα στο τεστ για τον κορονοϊό. Το τεστ θα πρέπει να πραγματοποιείται το ανώτερο 

48 ώρες (σχετική είναι η χρονική στιγμή που καθορίζεται το αποτέλεσμα του ελέγχου) πριν 

την άφιξη. Υπόδειξη: Αυτό δεν αφορά τη διαμονή για απολύτως αναγκαίους 

επαγγελματικούς ή άλλους σοβαρούς λόγους ταξιδιού (επίσκεψη μελών της οικογένειας, 

συντρόφους, κτλ.). 

Η υποχρεωτική χρήση μάσκας παρατάθηκε; 

Ναι, προς το παρόν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2020. 

Πού ισχύει η υποχρεωτική χρήση μάσκας; 

Γενικά ισχύουν τα εξής: Η μάσκα στόματος-μύτης πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλες τις 

εμπορικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις καθώς και τις εγκαταστάσεις αναψυχής με 

κυκλοφορία κοινού και πελατών καθώς και στον τομέα επιβατικών μεταφορών, αλλά και στα 

ιατρεία και παρόμοιες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Υπόδειξη: Όποιος δεν τηρεί 



την υποχρεωτική χρήση μάσκας, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τις σχετικές υπηρεσίες 

και/ή να εισέρχεται σε αυτές τις εγκαταστάσεις. 

Υπάρχουν εξαιρέσεις για την υποχρεωτική χρήση μάσκας; 

Ναι. Η υποχρεωτική χρήση μάσκας δεν ισχύει για τα παιδιά που δεν πηγαίνουν ακόμα 

σχολείο. Από την υποχρεωτική χρήση μάσκας απαλλάσσεται όποιος δεν μπορεί να φορά 

μάσκα στόματος-μύτης για ιατρικούς λόγους. Επιπλέον, η μάσκα μπορεί να αφαιρείται 

προσωρινά για συγκεκριμένους λόγους, π.χ. για την επικοινωνία με κωφά ή βαρήκοα άτομα. 

Επεκτείνονται οι έλεγχοι και οι κυρώσεις για παραβιάσεις 

της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας; 

Ναι. Ειδικότερα, οι παραβιάσεις της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας στις δημόσιες 

συγκοινωνίες τιμωρούνται ως άμεσες διοικητικές παραβάσεις με πρόστιμο 150 ευρώ. Στις 

υπόλοιπες περιπτώσεις, η παράβαση της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας τιμωρείται με 

πρόστιμο 50 ευρώ. 

Τι σημαίνουν οι κανονισμοί της απαγόρευσης επαφής; 

Αμετάβλητος παραμένει ο κανονισμός ότι ομάδες έως δέκα ατόμων το ανώτερο επιτρέπεται 

να συναντιούνται σε δημόσιους χώρους. Αυτός ο μέγιστος αριθμός ατόμων δεν ισχύει για 

συγγενείς σε ευθεία γραμμή ή για μέλη δύο διαφορετικών νοικοκυριών. Ο γενικός 

κανονισμός της τήρησης απόστασης 1,5 μέτρου εξακολουθεί να ισχύει, όπως και η 

υποχρεωτική χρήση μάσκας στόματος-μύτης σε ορισμένες περιοχές. 

Οι κανονισμοί της τήρησης απόστασης ισχύουν και για τα 

εκλογικά κέντρα σε δημοτικές εκλογές; 

Ναι. Στα εκλογικά κέντρα και στις ουρές αναμονής έξω από αυτά ισχύει η τήρηση της 

απόστασης 1,5 μέτρου και η υποχρεωτική χρήση μάσκας στόματος-μύτης. Μόνο οι 

υπάλληλοι των εκλογικών κέντρων επιτρέπεται κατ' εξαίρεση να μην φορούν μάσκα 

στόματος-μύτης στο εκλογικό κέντρο, εφόσον μπορούν να τηρούν την ελάχιστη απόσταση 

από όλα τα άλλα άτομα. 

Μία ερώτηση για άτομα με αναπηρίες: Επιτρέπεται να 

συνοδεύονται από τον/την βοηθό τους και/ή ένα άτομο 

φροντίδας σε συναντήσεις με άλλες ομάδες ατόμων; 

Ναι. Εφόσον χρειάζονται βοηθό, ο/η βοηθός επιτρέπεται να συμμετέχει στον επιτρεπόμενο 

αριθμό ατόμων και/ή νοικοκυριών. 

Τι σημαίνει η απλή και η ιδιαίτερη ιχνηλασιμότητα; 

Σε περίπτωση μόλυνσης με κορονοϊό θα πρέπει να γνωστοποιούνται στις υγειονομικές 

υπηρεσίες τα στοιχεία επικοινωνίας των ατόμων, με τα οποία έχει συναντηθεί κάποιος. Για να 



είναι δυνατή η ιχνηλασιμότητα αυτών των επαφών, οι οικοδεσπότες, οι εκμισθωτές, οι 

διαχειριστές εγκαταστάσεων, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, κτλ., θα πρέπει να καταγράφουν 

όλα τα παρευρισκόμενα άτομα με το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και 

ενδεχομένως το χρονικό διάστημα παραμονής με τη συναίνεση αυτών των ατόμων και να 

διατηρούν με ασφάλεια αυτά τα δεδομένα για τέσσερις εβδομάδες. Τα δεδομένα πρέπει να 

διασφαλίζονται από την πρόσβαση αναρμόδιων ατόμων και να διαγράφονται πλήρως μετά 

την πάροδο τεσσάρων εβδομάδων. Εδώ πρόκειται για την «απλή ιχνηλασιμότητα». 

Για την «ιδιαίτερη ιχνηλασιμότητα», εκτός από τα προαναφερόμενα δεδομένα, πρέπει να 

καταρτίζεται ένα πλάνο θέσεων, από το οποίο εξακριβώνεται η θέση του εκάστοτε ατόμου. Η 

κατάρτιση του πλάνου θέσεων δεν είναι υποχρεωτική. Για ορισμένες διοργανώσεις, ωστόσο, 

η τήρηση της ελάχιστης απόστασης μεταξύ των καθισμάτων μπορεί να αποφευχθεί σε 

περίπτωση που καταρτίζεται ένα πλάνο θέσεων. Όταν χρησιμοποιείται αυτή η δυνατότητα, το 

πλάνο θέσεων πρέπει επίσης να διατηρείται για τέσσερις εβδομάδες. 

Ποιοι κανονισμοί ισχύουν για τις διοργανώσεις και τις 

συγκεντρώσεις; 

Οι διοργανώσεις και οι συγκεντρώσεις με έως και 300 άτομα επιτρέπεται να 

πραγματοποιούνται όταν εξασφαλίζεται η λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την 

υγιεινή, ο έλεγχος της εισόδου και η τήρηση της ελάχιστης απόστασης 1,5 μέτρου (και στις 

ουρές αναμονής). Εκτός από τους εξωτερικούς χώρους, πρέπει επιπλέον να εξασφαλίζεται η 

απλή ιχνηλασιμότητα. Αν τα άτομα που συμμετέχουν σε μία διοργάνωση κάθονται σε 

σταθερές θέσεις, η ελάχιστη απόσταση δεν πρέπει να τηρείται – για τη διασφάλιση της 

ιδιαίτερης ιχνηλασιμότητας. Και: Σε κλειστούς χώρους ισχύει η υποχρεωτική χρήση μάσκας 

μετά από την απομάκρυνση από τη σταθερή θέση. 

Σε διοργανώσεις με περισσότερα από 300 άτομα απαιτείται ένα ιδιαίτερο πλάνο υγιεινής και 

προστασίας από τη μόλυνση. 

Οι μεγάλες διοργανώσεις εξακολουθούν να απαγορεύονται τουλάχιστον μέχρι τις 31 

Δεκεμβρίου 2020. Εδώ εντάσσονται π.χ. φεστιβάλ, πανηγύρια, υπαίθριες γιορτές σε πόλεις 

και χωριά, περιοδεύοντα θεάματα, φεστιβάλ σκοποβολής και γιορτές κρασιού. 

Ποιοι κανονισμοί ισχύουν για κοινωνικές εκδηλώσεις όπως 

οι γάμοι; 

Αμετάβλητο παραμένει το όριο των 150 ατόμων. Για το παρευρισκόμενο προσωπικό 

(σερβιτόροι, τεχνικοί, κτλ.) ισχύει η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κλειστούς και ανοιχτούς 

χώρους για λόγους προστασίας, το προσωπικό αυτό όμως δεν προσμετράται στα 150 άτομα. 

Υπάρχουν νέοι κανονισμοί για διοργανώσεις με άνω από 

500 άτομα; 

Για διοργανώσεις με άνω από 500 άτομα, το προς εκπόνηση πλάνο υγιεινής πρέπει να 

περιγράφει επίσης ρητά πώς θα πραγματοποιείται η άφιξη και η αναχώρηση ενός τόσο 

μεγάλου αριθμού ατόμων στη διοργάνωση με τήρηση των απαιτήσεων για την προστασία 

από τη μόλυνση, ώστε π.χ. να μην επιβαρύνονται οι δημόσιες συγκοινωνίες από τους 

πρόσθετους καλεσμένους. 



Υπάρχουν νέοι κανονισμοί για διοργανώσεις με άνω από 

1.000 άτομα; 

Η συγκέντρωση περισσότερων από 1.000 ατόμων επιτρέπεται μόνον εφόσον ο χώρος της 

διοργάνωσης καλύπτεται το μέγιστο κατά το ένα τρίτο της κανονικής χωρητικότητάς του. 

Αυτό σημαίνει: 1.000 άτομα επιτρέπεται να συγκεντρώνονται μόνο σε χώρους, οι οποίοι 

έχουν σχεδιαστεί για χωρητικότητα τουλάχιστον 3.000 ατόμων εκτός των περιορισμών για 

τον κορονοϊό. Για μεγαλύτερους αριθμούς, ο κανονισμός ισχύει αναλόγως. Για τις αθλητικές 

διοργανώσεις ισχύει αμετάβλητα το όριο των 300 θεατών. 

Επίσης, νέα σε όλο το κρατίδιο είναι η εφαρμογή του κανονισμού που προβλέπει ότι από την 

οριακή τιμή των 1.000 ατόμων και άνω, εκτός από την έγκριση μιας διοργάνωσης από τις 

δημοτικές αρχές, απαιτείται και η συναίνεση του κρατιδίου. Γιατί, οι διοργανώσεις αυτού του 

μεγέθους τυπικά υπερβαίνουν το τοπικό επίπεδο. Η συναίνεση του κρατιδίου 

πραγματοποιείται μέσω των δημοτικών αρχών. 

Η κάλυψη των χώρων διοργάνωσης πρέπει να αντιστοιχεί 

στην κανονική χωρητικότητά τους; 

Αυτό εξαρτάται. Για διοργανώσεις με άνω από 1.000 άτομα, ο χώρος της διοργάνωσης 

επιτρέπεται να καλύπτεται το μέγιστο κατά το ένα τρίτο της κανονικής χωρητικότητάς του. 

Αυτό σημαίνει π.χ.: 1.000 άτομα επιτρέπεται να συγκεντρώνονται μόνο σε χώρους, οι οποίοι 

έχουν σχεδιαστεί για χωρητικότητα τουλάχιστον 3.000 ατόμων εκτός των περιορισμών για 

τον κορονοϊό. Αυτός ο κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται ανάλογα στον εκάστοτε χώρο 

διοργάνωσης. Για τις αθλητικές διοργανώσεις ισχύει, ωστόσο, αμετάβλητα το όριο των 300 

θεατών. 

Υπάρχουν ιδιαίτεροι κανονισμοί για τις πολιτιστικές 

εκδηλώσεις; 

Ισχύουν παρόμοιες προδιαγραφές όπως για τις λοιπές διοργανώσεις: Κατάλληλα προληπτικά 

μέτρα για την υγιεινή, έλεγχος της εισόδου, βασική ελάχιστη απόσταση, συνεχής και επαρκής 

αερισμός του χώρου, εξασφάλιση της απλής ιχνηλασιμότητας και ενδεχομένως υποχρεωτική 

χρήση μάσκας. Οι διοργανώσεις με περισσότερους από 300 θεατές επιτρέπονται μόνον 

εφόσον προβλέπεται ένα ιδιαίτερο πλάνο υγιεινής και προστασίας από τη μόλυνση. 

Ποιοι κανονισμοί ισχύουν για τη μαζική άθληση και τα 

ψυχαγωγικά αθλήματα; 

Η άθληση και η προπόνηση σε εξωτερικές και εσωτερικές δημόσιες ή ιδιωτικές αθλητικές 

εγκαταστάσεις καθώς και σε δημόσιους χώρους επιτρέπονται υπό όρους. Εδώ ανήκουν τα 

κατάλληλα προληπτικά μέτρα για την υγιεινή, ο έλεγχος της εισόδου και η διασφάλιση της 

τήρησης της ελάχιστης απόστασης 1,5 μέτρου – ακόμα και σε ντους, μπάνια και αποδυτήρια. 

Για την άθληση σε κλειστούς χώρους πρέπει επιπλέον να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός. 

Υπάρχει πλέον η δυνατότητα και για άθληση με επαφή; 



Ναι. Σε κλειστούς χώρους επιτρέπεται ξανά από τις 15 Ιουλίου, μεταξύ άλλων, η άθληση με 

επαφή ομάδων με έως και 30 άτομα, όπως και η άθληση με επαφή ομάδων με έως και 30 

άτομα σε ανοιχτούς χώρους. Πρέπει να εξασφαλίζεται η απλή ιχνηλασιμότητα. 

Επιπλέον, από τις 15 Ιουλίου επιτρέπεται η είσοδος έως και 300 θεατών σε αθλητικές 

εγκαταστάσεις, εφόσον εξασφαλίζεται η απλή ιχνηλασιμότητα των ατομικών δεδομένων. Οι 

αθλητικές ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και παρόμοιες αθλητικές διοργανώσεις απαγορεύονται 

τουλάχιστον μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

Ποιοι κανόνες ισχύουν για την αθλητική εκπαίδευση; 

Και στην αθλητική εκπαίδευση επιτρέπεται η άθληση με επαφή. Εφικτά είναι, επίσης, τα 

μαθήματα κολύμβησης. 

Επιτρέπονται ξανά οι αθλητικοί αγώνες; 

Ναι, με τήρηση των προληπτικών μέτρων για την υγιεινή και την προστασία από τη μόλυνση, 

του ελέγχου της εισόδου και της διασφάλισης της τήρησης της ελάχιστης απόστασης 1,5 

μέτρου υπάρχει η δυνατότητα αγώνων μαζικής άθλησης και ψυχαγωγικών αθλημάτων καθώς 

και αγώνων σε επίπεδο πρωταθλητισμού (χωρίς επαγγελματικό αθλητισμό). Για τον 

επαγγελματικό αθλητισμό ισχύουν ιδιαίτεροι κανονισμοί, οι οποίοι επιτρέπουν αγώνες της 

επαγγελματικής κατηγορίας καθώς και αγώνες επαγγελματιών αναβατών και ιπποδρομίες υπό 

σχετικές προϋποθέσεις. 

Επιπλέον, από τις 15 Ιουλίου επιτρέπεται η είσοδος έως και 300 θεατών σε αθλητικές 

εγκαταστάσεις για την παρακολούθηση αγώνων, εφόσον εξασφαλίζεται η απλή 

ιχνηλασιμότητα των ατομικών δεδομένων. Οι αθλητικές εκδηλώσεις και παρόμοιες αθλητικές 

διοργανώσεις απαγορεύονται τουλάχιστον μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

Επιτρέπεται να ανοίξουν ξανά οι εγκαταστάσεις ευεξίας, οι 

πισίνες ψυχαγωγίας καθώς και οι σάουνες; 

Ναι, από τις 15 Ιουνίου επιτρέπεται να ανοίξουν ξανά οι εγκαταστάσεις ευεξίας, οι θεματικές 

πισίνες και οι πισίνες ψυχαγωγίας. Επίσης, επιτρέπεται ξανά η λειτουργία για τις σάουνες και 

παρόμοιες εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις ευεξίας επιτρέπεται να λειτουργούν ξανά και σε 

επιχειρήσεις προσωρινής κατάλυσης. Πρέπει να τηρούνται οι εκάστοτε προδιαγραφές 

υγιεινής και προστασίας από τη μόλυνση. 

Επιτρέπεται ξανά το άνοιγμα για τις καντίνες και τα 

κέντρα εστίασης των πανεπιστημίων; 

Ναι, από τις 15 Ιουνίου επιτρέπεται να ανοίξουν ξανά τα κέντρα εστίασης και οι καντίνες 

δημόσιας πρόσβασης με τήρηση των προδιαγραφών υγιεινής και προστασίας από τη 

μόλυνση. 

Ποιες διευκολύνσεις υπάρχουν για το εμπόριο; 

Διευκολύνσεις ισχύουν από τις 15 Ιουνίου και για την περιορισμένη είσοδο σε σχέση με την 

επιφάνεια των εμπορικών καταστημάτων. Σε αυτήν την περίπτωση εφαρμόζεται η διεύρυνση 



από ένα άτομο ανά δέκα τετραγωνικά μέτρα σε ένα άτομο ανά επτά τετραγωνικά μέτρα 

επιφάνειας πωλήσεων του εμπορικού καταστήματος. 

Αυτό ισχύει και για τα μουσεία και τις εκθέσεις, καθώς και 

τους ζωολογικούς κήπους και τα πάρκα με ζώα; 

Ναι, σε αυτόν τον τομέα διευρύνεται, επίσης, το όριο των επισκεπτών από ένα άτομο ανά 

δέκα τετραγωνικά μέτρα σε ένα άτομο ανά επτά τετραγωνικά μέτρα. 

Επιτρέπεται να ανοίξουν ξανά τα μπαρ; 

Ναι, τα μπαρ επιτρέπεται να ανοίξουν ξανά από τις 15 Ιουνίου υπό όρους. 

Τι ισχύει για τα κλαμπ, τις ντισκοτέκ και τους οίκους 

ανοχής; 

Τα κλαμπ, οι ντισκοτέκ και παρόμοιες εγκαταστάσεις παραμένουν κλειστές. Οι σεξουαλικές 

υπηρεσίες εντός και εκτός των οίκων ανοχής και παρόμοιων εγκαταστάσεων εξακολουθούν 

να απαγορεύονται. 

Έχουν ανοίξει ξανά τα καζίνο; 

Ναι, από τις 15 Ιουνίου επιτρέπεται ξανά η λειτουργία των καζίνο σε πλήρες εύρος. 

Ποιοι κανόνες ισχύουν για την εστίαση; 

Σε ένα τραπέζι επιτρέπεται να κάθονται έως και δέκα άτομα – ή άτομα από δύο νοικοκυριά 

και/ή συγγενείς σε ευθεία γραμμή. Πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα 

για την υγιεινή, τον έλεγχο της εισόδου και τη διασφάλιση της τήρησης της ελάχιστης 

απόστασης 1,5 μέτρου καθώς και για την ιχνηλασιμότητα. Οι αναλυτικοί κανονισμοί 

περιγράφονται στα εκάστοτε πρότυπα υγιεινής και προστασίας από τη μόλυνση. Από τις 15 

Ιουλίου επιτρέπεται ξανά και η διοργάνωση γιορτών (π.χ. δεξιώσεις γάμων) με έως και 150 

άτομα σε επιχειρήσεις εστίασης υπό όρους. 

Επιτρέπεται να παίξω ξανά βελάκια ή μπιλιάρδο στις 

παμπ; 

Ναι, υπό όρους: Οι επιφάνειες επαφής πρέπει να καθαρίζονται και/ή να απολυμαίνονται 

τακτικά, ενώ οι πελάτες πρέπει πριν τη χρήση να πλένουν και/ή να απολυμαίνουν τα χέρια 

τους. 

Ποιοι κανονισμοί ισχύουν για τα μπαρ καπνίσματος 

ναργιλέ? 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-07-01_anlage_zur_coronaschvo_vom_01.07.2020.pdf


Οι ναργιλέδες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από διάφορα άτομα ταυτόχρονα, επιτρέπεται 

μόνο η χρήση στομίων και σωλήνων μιας χρήσης που στη συνέχεια πρέπει να απορρίπτονται, 

ενώ πρέπει να εξασφαλίζεται ο πλήρης και συνεχής αερισμός των χώρων. 

Επιτρέπεται ξανά το ψήσιμο στη σχάρα; 

Ναι, το ψήσιμο στη σχάρα σε δημόσιους χώρους ή εγκαταστάσεις επιτρέπεται ξανά. Οι 

περιορισμοί επαφής (μόνο ομάδες έως και 10 ατόμων, στενοί συγγενείς, άτομα από δύο 

διαφορετικά νοικοκυριά) πρέπει να τηρούνται. 

Μπορούν να πραγματοποιούνται ξανά υπαίθριες αγορές 

και παζάρια; 

Ναι. Επιτρέπονται με την προϋπόθεση να υπάρχει ένα ιδιαίτερο πλάνο υγιεινής και 

προστασίας από τη μόλυνση.  

 

 


