FAQ Coronaschutzverordnung - gültig bis vorerst 30. September
Наредба за защита от коронавируса - прилага се на първо време до 30
септември

Колко време ще се прилага Наредбата за защита от
коронавируса?
Разпоредбите от Наредбата за защита от коронавируса бяха продължени: Те ще се
прилагат минимум до 30 септември 2020 г.

Кога са необходими регионални промени спрямо
развитието на инфекцията?
Правителството на федералната провинция все така има за цел да ограничи броя на
инфекциите с адекватни регионални мерки. Ново е въвеждането на “спирачка на
коронавируса” при повече от 35 нови случаи на инфекция на 100 000 жители в рамките
на седем дни (7-дневна заболеваемост). При преминаване на тази граница засегнатите
общини, Центърът по здравеопазване на провинцията и компетентната областна управа
незабавно ще съгласуват допълнителни конкретни мерки за защита за ограничаване
развитието на инфекцията. При 7-дневна заболеваемост на повече от 50 случая
задължително трябва да се разпоредят допълнителни мерки за защита. В тези случаи
Министерството на труда, здравето и социалната политика също трябва да участва в
обсъжданията.

Кои разпоредби се прилагат за настаняването?
Посетители, които идват от регион, за който се прилага специална регионална наредба
за коронавируса поради увеличен брой инфекции, могат да използват хотели, пансиони,
младежки общежития и др. само при определени условия. Така например тези лица
трябва да представят отрицателен тест за коронавирус. Той трябва да е направен преди
не повече от 48 часа (определяща е датата на установяване на резултата от теста) от
пристигането. Указание: Това не се отнася за настаняването по наложителни служебни
или други основателни причини за пътуване (посещения на членове на семейството,
партньори в съвместно съжителство и т.н.).

Продължава ли задължението за носене на маска?
Да, на първо време до 30 септември 2020 г.

Къде се прилага задължението за носене на маска?
Генерално се прилага: покритие на устата и носа трябва да се носи във всички
търговски и културни заведения и места за отдих и развлечения, където има движение
на публика и клиенти, както и в пътническия транспорт, а така също в лекарски
кабинети и други подобни заведения в здравеопазването. Указание: Всеки, който

пренебрегва задължението за носене на маска, не може да използва съответните услуги
или да влиза в заведенията.

Има ли изключения от задължението за носене на
маска?
Да. Задължението за носене на маска не се отнася за деца, които още не ходят на
училище. От задължението за носене на маска е освободен всеки, който не може да
носи покритие на устата и носа по медицински причини. Тези медицински причини
трябва да бъдат удостоверявани с медицинско свидетелство, което да се представя при
поискване. Освен това маската може временно да бъде свалена по определени причини,
например за комуникация с човек, който е глух или с увреден слух.

Увеличават ли се проверките и глобите за нарушения
на задължението за носене на маска?
Да. Особено в обществения градски транспорт нарушения на задължението за носене
на маска се санкционират като явни административни нарушения с глоба от 150 евро. В
останалите случаи на задължително носене на маска глобата за нарушение е 50 евро.

Какво означават разпоредбите на забраната за
общуване?
Без промяна се разрешава групи от не повече от десет души да се срещат публично.
Този максимален брой на лицата не се отнася за роднини по права линия или лица от
две различни домакинства. Продължава прилагането на общата разпоредба за социална
дистанция от 1,5 метра и задължението за носене на покритие на устата и носа в
определени зони.

Прилагат ли се правилата за социална дистанция и в
помещенията за гласуване на местните избори?
Да. В помещенията за гласуване и на опашките пред тях се прилагат разпореждането за
социална дистанция от 1,5 метра и задължението за носенето на покритие на устата и
носа. Само техническите сътрудници на изборите, ако могат да спазват минималната
дистанция до всички останали хора, имат право по изключение да откажат носенето на
покритие на устата и носа в избирателната секция.

Един въпрос за хора с увреждания: Могат ли те да
бъдат придружавани от техния личен асистент, респ.
придружител на среща с други групи хора?
Да. Личен асистент, респ. придружител може да се присъедини допълнително към
разрешения брой на лицата или домакинствата, ако имате нужда от помощ.

Какво се има предвид с обикновена и специална
проследяемост?
В случай на заразяване с коронавируса, на здравните органи трябва да могат да се
посочат данните за контакт на лица, с които са осъществявани срещи. За да могат да
бъдат проследени тези контакти, домакини, наемодатели, управители на заведения,
собственици на фирми и др. трябва да регистрират писмено с тяхно съгласие всички
присъстващи лица с име, адрес, телефонен номер и евентуално период на пребиването
и да съхраняват надеждно данните в срок от четири седмици. Данните трябва да са
защитени от достъпа на неоторизирани лица и да се унищожат напълно след
изтичането на срока от четири седмици. Това е “обикновената проследяемост”.
“Специалната проследяемост” е тогава, когато наред с горепосочените данни се изготвя
и схема на местата за сядане, от която се установява кое лице на кое място е седяло.
Няма задължение за изготвянето на такава схема на местата. При определени събития
може обаче да се откаже минимална социална дистанция между местата за сядане, ако е
изготвена схема на местата. Ако се използва тази възможност, схемата на местата за
сядане също се съхранява за срок от четири седмици.

Кои правила се прилагат за мероприятия и
събирания?
Мероприятия и събирания с до 300 участници могат да се състоят, ако са осигурени
подходящи предпазни мерки за хигиената, управлението на достъпа и за гарантирането
на минимална социална дистанция от 1,5 метра (включително при чакане на опашка).
Освен на открито, трябва също така да се осигури обикновената проследяемост. Ако по
време на събитието участниците седят на фиксирани места, при осигуряване на
специалната проследяемост не трябва да се спазва минималната дистанция. Също така:
В затворени помещения се прилага задължението за носене на маска извън мястото за
сядане. При събития с повече от 300 участници се изисква специална концепция за
хигиена и защита от инфекции. Големи тържества остават забранени минимум до 31
декември 2020 г.; в това число влизат напр. народни празници, събори и панаири,
градски, селски и улични тържества, празници на стрелците или на виното.

Кои разпоредби се прилагат за частни събития като
сватби?
Без промяна се прилага ограничението от 150 души. За присъстващия персонал
(сервитьори, техници и др.) се прилага задължението за носене на маска с цел
предпазване в помещенията и на открито, но той не се числи към бройката от 150 души.

Кои правила се прилагат за събития с повече от 500
души?
За събития с повече от 500 души отработената вече до момента концепция за хигиената
трябва изрично да покаже, че пристигането и напускането на толкова голям брой хора
във връзка със събитието може да се осъществява при спазване целите на защитата от

инфекции, което означава, например, да не се претоварва общественият градски
транспорт с допълнителните пътници.

Кои правила се прилагат за събития с повече от 1000
души?
Повече от 1000 души могат да се събират, само ако мястото на събитието е запълнено
до максимум една трета от нормалния капацитет. Следователно: 1000 души могат да се
събират на места, които извън ограниченията за коронавируса са предвидени за
минимум 3000 души. Правилото се прилага съответно при по-голям брой.
Нововъведено на територията на цялата провинция е предписанието, че при повече от
пределните 1000 души вече не само общинските власти, а също и министерството на
здравеопазването трябва да дадат съгласието си за събитието. Такива големи събития
обикновено не са само с местно значение. Общинските власти извършват
съгласуването с министерството на здравеопазването.

Има ли специални разпоредби при културни
мероприятия?
Прилагат се подобни предписания както за други събития: подходящи предпазни мерки
за хигиената, управлението на достъпа, основната минимална социална дистанция,
постоянно добра вентилация на помещението, осигуряване на обикновената
проследяемост, както и задължение за носене на маска, когато е необходимо. При
повече от 300 зрители мероприятието се допуска само въз основа на специална
концепция за хигиена и защита от инфекции.

Кои разпоредби се прилагат при масовите и
развлекателни спортове?
Спортната и тренировъчна дейност в обществени или частни спортни комплекси, както
и в публичното пространство е възможна при определени условия. Те включват
подходящи предпазни мерки за хигиената, управлението на достъпа и за гарантирането
на минимална социална дистанция от 1,5 метра - включително в помещения с душове,
умивалници и съблекални. При спортовете в затворени помещения трябва
допълнително да се осигури добра вентилация.

Какви правила се прилагат за контактните спортове?
Групи до 30 души или два отбора, включително всички играчи, които са разрешени от
правилника или от правилата на играта, могат да упражняват контактни спортове.
Трябва да се осигурява обикновената проследяемост.
Спортни празници и подобни спортни събития остават забранени до минимум 31
декември 2020 г.

Кои правила се прилагат за часовете по физическо
възпитание и спорт?

Упражняването на контактни спортове е разрешено и в часовете по физическо
възпитание и спорт. Възможни са също така часове по плуване.

При какви условия са възможни спортните
състезания?
При условие за спазване на предпазните мерки за хигиената, защитата от инфекции,
управлението на достъпа и за гарантирането на минимална социална дистанция от 1,5
метра. За професионалните спортове се прилагат специални разпоредби, които
позволяват професионални лиги, както и състезания за професионални ездачи и конни
надбягвания при спазване на подходящи условия.

Колко зрители са разрешени при игри в регионалните
лиги или състезания?
От 16 септември в регионални лиги или състезания могат отново да присъстват повече
от 300 зрители, при условие че е представена специална концепция за хигиена и защита
от инфекции. При повече от 1000 зрителя, както и при други събития, се прилага
ограничение от една трета от капацитета на спортното съоръжение.

Какви са правилата за зрителите при спортни събития
на федерално ниво?
По отношение на спортните събития на федерално ниво – включително срещи от
Бундеслигата – федералните провинции се споразумяха за съвместни правила на 15
септември. Разрешеният брой зрители се определя индивидуално за всяко място.
Максимално допустимият капацитет по време на шестседмичния пробен период е 20
процента от съответния капацитет на стадиона или залата при повече от 1000 зрители.
Изискването за разстояние от 1,5 метра трябва да бъде гарантирано чрез намаляване на
максималния брой зрители, разделяне на потоците посетители на входа и изхода и чрез
забрана за сервиране и консумация на алкохол. Задължително е носенето на защита за
устата и носа, докато не заемете седящото или правостоящото място. Всички места за
зрители трябва да бъдат отредени за постоянно. Не трябва да бъдат издавани билети за
гости. На събитията няма да бъдат допускани зрители, ако 7-дневната честота на
заболяване на 100 000 жители на мястото на събитието е по-голяма или равна от 35 и
степента на заразяване не може да бъде ясно определена.

Разрешено ли е отново да се отворят уелнес центрове и
развлекателни басейни, както и сауни?
Да, отново еразрешено отварянето на уелнес центрове и развлекателни басейни. Сауни
и други подобни центрове също могат отново да работят. Отново могат да се използват
тези уелнис центрове и в хотелите. Трябва да се съблюдават предписанията за хигиена
и защита от инфекции.

Какви облекчения има в търговията?

От 15 юни се прилагат облекчения също за ограничаването на достъпа спрямо площта
при търговската дейност. То се разширява от един човек на десет квадратни метра до
един човек на седем квадратни метра от търговската площ на магазина.

Важи ли това също в музеи и изложби, както и в
зоологически градини и паркове за животни?
Да, и там се разширява ограничението за посетители от един човек на десет квадратни
метра до един човек на седем квадратни метра.

Разрешено ли е да са отворени баровете?
Да, баровете могат да са отворени при определени условия.

Каква е ситуацията с клубове, дискотеки и публични
домове?
Клубове, дискотеки и подобни заведения остават затворени. Експлоатацията на сгради
и превозни средства за проституция е разрешена само в съответствие със стандартите
за хигиена и защита от инфекции, посочени в приложението към Наредбата за защита
от коронавируса. Проституирането в съответствие с §2 (6) от Закона за защита на
проституиращите не е разрешено.

Кои правила важат за гастрономията?
Все така максимум десет души могат да седят заедно на една маса - или лица от две
домакинства, респ. роднини по права линия. Трябва да се вземат подходящи предпазни
мерки за хигиената, управлението на достъпа, за гарантирането на минимална социална
дистанция от 1,5 метра, както и за проследяемостта, подробните разпоредби се намират
в съответните стандарти за хигиена и защита от инфекции. В заведенията за хранене
при определени условия са възможно също така и празненства (напр. сватбени
тържества, кръгли годишнини) с до 150 души.

Кои разпоредби се прилагат за наргиле баровете?
Не се разрешава няколко души едновременно да използват наргилета и трябва да се
използват само мундщуци и маркучи за еднократна употреба, които след използване се
изхвърлят и само при цялостна непрекъсната вентилация на помещенията.

Разрешено ли е барбекю?
Да, барбекюто на обществени места или в паркове е възможно. Трябва да се спазват
ограниченията за контакт (само групи до 10 души, близки роднини, лица от две
различни домакинства).

