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Rozporządzenie w sprawie ochrony przed koronawirusem – obowiązuje na 

razie do 30 września  

Jak długo będzie obowiązywać rozporządzenie w sprawie 

ochrony przed koronawirusem? 

Okres obowiązywania rozporządzenia w sprawie ochrony przed koronawirusem został 

przedłużony: obowiązuje ono co najmniej do 30 września 2020 r. 

Kiedy konieczne jest regionalne dostosowanie do sytuacji 

epidemiologicznej? 

Rząd kraju związkowego w dalszym ciągu dąży do ograniczenia liczby przypadków zakażeń 

poprzez precyzyjnie dobrane środki regionalne. Nowością jest „hamulec koronawirusa”, 

wdrażany w przypadku przekroczenia liczby 35 przypadków zakażeń w ciągu 7 dni w 

odniesieniu do 100 000 mieszkańców (7-dniowa zapadalność). W przypadku przekroczenia 

tej granicy, dotknięte gminy, Krajowe Centrum Zdrowia oraz właściwy zarząd okręgu 

niezwłocznie uzgadniają dalsze konkretne środki ochronne w celu zahamowania rozwoju 

sytuacji epidemiologicznej. W przypadku, gdy średnia 7-dniowa zapadalność przekroczy 50 

przypadków, należy niezwłocznie wdrożyć dodatkowe środki ochronne. W takich 

przypadkach do obrad włączane jest także Ministerstwo Pracy, Zdrowia i Polityki Społecznej. 

Jakie są zasady dotyczące zakwaterowania? 

Jeśli goście pochodzą z regionu, dla którego obowiązuje specjalne rozporządzenie regionalne 

w sprawie koronawirusa ze względu na zwiększoną liczbę przypadków zakażeń, takie osoby 

mogą korzystać z hoteli, pensjonatów i schronisk młodzieżowych wyłącznie pod określonymi 

warunkami. W tym celu muszą na przykład przedłożyć negatywny wynik testu na 

koronawirusa. Musi on zostać wykonany najpóźniej na 48 godzin przed wjazdem (miarodajny 

jest przy tym termin ustalenia wyniku testu). Uwaga: ta zasada nie dotyczy zakwaterowania w 

związku z absolutnie niezbędnymi podróżami zawodowymi lub innymi uzasadnionymi 

wyjazdami (odwiedziny członków rodziny, partnerów itp.). 

Czy obowiązek noszenia maseczek został przedłużony? 

Tak, na razie do 30 września 2020 roku. 

Gdzie noszenie maseczek jest obowiązkowe? 

Obowiązują następujące zasady: We wszystkich obiektach handlowych, kulturalnych i 

rekreacyjnych, w których odbywa się ruch publiczności i klientów, w środkach transportu 

publicznego, a także w gabinetach lekarskich i tym podobnych placówkach opieki zdrowotnej 

należy nosić maseczkę zakrywającą usta i nos. Uwaga: osoby nieprzestrzegające obowiązku 

noszenia maseczek nie mogą korzystać z ofert ani wchodzić na teren obiektów. 



Czy są osoby zwolnione z obowiązku noszenia maseczek? 

Tak. Obowiązek noszenia maseczek nie dotyczy dzieci, które nie chodzą jeszcze do szkoły. Z 

obowiązku noszenia maseczek zwolnione są także osoby, które nie mogą zasłaniać ust i nosa 

ze względów zdrowotnych. Przyczyny o charakterze zdrowotnym muszą zostać potwierdzone 

przez zaświadczenie od lekarza, które należy przedłożyć na żądanie. Ponadto możliwe jest 

tymczasowe zdjęcie maseczki z określonych przyczyn, na przykład w celu komunikacji z 

osobami niesłyszącymi lub niedosłyszącymi. 

Czy zwiększone zostały kontrole i kary za 

nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maseczek? 

Tak. W szczególności w środkach lokalnego publicznego transportu pasażerskiego 

nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa traktowane jest jako wykroczenie i karane 

grzywną w wysokości 150 euro. W pozostałych przypadkach grzywna za nienoszenie 

maseczki wynosi 50 euro. 

Co oznaczają regulacje w zakresie zakazu kontaktów? 

W dalszym ciągu dozwolone są spotkania w miejscach publicznych dla grup liczących 

maksymalnie dziesięć osób. Maksymalna liczba osób nie dotyczy osób spokrewnionych w 

linii prostej lub osób z dwóch różnych gospodarstw domowych. W dalszym ciągu obowiązuje 

ogólna zasada zachowania odstępu co najmniej 1,5 m, a także obowiązek noszenia maseczki 

ochronnej w określonych obszarach. 

Czy zasady dotyczące zachowania odstępu obowiązują 

także w lokalach wyborczych podczas wyborów 

samorządowych? 

Tak. W lokalach wyborczych oraz kolejkach przed nimi obowiązuje zasada zachowania co 

najmniej 1,5 m odstępu oraz noszenia maseczki zakrywającej usta i nos. Tylko osoby 

pomagające w przeprowadzeniu wyborów mogą wyjątkowo zrezygnować z noszenia 

maseczki w biurze wyborczym, jeśli mogą zachować minimalny odstęp od wszystkich innych 

osób. 

Pytanie dla osób niepełnosprawnych: czy podczas spotkań 

z innymi grupami osób mogą towarzyszyć im ich asystenci 

lub opiekunowie? 

Tak. Jeśli potrzebna jest pomoc asystenta, może on być obecny dodatkowo oprócz 

dozwolonej liczby osób lub gospodarstw domowych. 

Czym jest zwykła i specjalna identyfikowalność? 

W przypadku zakażenia koronawirusem należy przekazać organom ds. zdrowia dane 

kontaktowe osób, z którymi zakażona osoba się spotykała. Aby możliwe było monitorowanie 



takich kontaktów, gospodarze, wynajmujący, kierownicy obiektów, właściciele zakładów itp. 

muszą na piśmie rejestrować wszystkie obecne osoby – ich nazwiska, adresy, numery 

telefonu i ew. okres pobytu łącznie z odpowiednią zgodą – i przez cztery tygodnie 

przechowywać te dane w bezpiecznym miejscu. Dane należy zabezpieczyć przed 

nieupoważnionym dostępem osób trzecich, a po upływie czterech tygodni całkowicie 

zniszczyć. Jest to tak zwana „zwykła identyfikowalność”. 

„Identyfikowalność specjalna” jest zapewniona, jeśli oprócz wymienionych powyżej danych 

sporządzany jest także plan rozmieszczenia siedzeń, z którego wynika, gdzie siedziały 

poszczególne osoby. Sporządzanie takiego planu rozmieszczenia siedzeń nie jest 

obowiązkowe. Jednakże w przypadku określonych imprez możliwe jest zrezygnowanie z 

zachowania minimalnego odstępu pomiędzy miejscami siedzącymi, jeśli sporządzony 

zostanie plan rozmieszczenia siedzeń. W przypadku skorzystania z takiej możliwości, także 

plan rozmieszczenia siedzeń należy przechowywać przez cztery tygodnie. 

Jakie regulacje obowiązują dla imprez i zgromadzeń? 

Imprezy i zgromadzenia z udziałem do 300 osób mogą się odbywać, jeśli zapewnione zostaną 

odpowiednie środki zaradcze w zakresie higieny, kontroli dostępu oraz zagwarantowania 

minimalnego dystansu 1,5 metra (również w kolejkach). Należy też zapewnić zwykłą 

identyfikowalność uczestników – z wyjątkiem wydarzeń odbywających się pod gołym 

niebem. Jeśli podczas imprezy uczestnicy zajmują stałe miejsca, zachowanie minimalnego 

odstępu nie musi być przestrzegane w przypadku zapewnienia identyfikowalności specjalnej. 

Ponadto w zamkniętych pomieszczeniach obowiązkowe jest noszenie maseczek poza 

miejscami siedzącymi. 

W przypadku imprez z udziałem powyżej 300 osób wymagana jest specjalna koncepcja 

higieny i profilaktyki zakażeń. 

Organizacja dużych imprez jest zabroniona co najmniej do 31 grudnia 2020; do takich imprez 

zaliczają się np. festyny ludowe, miejskie, wiejskie i uliczne, odpusty, festyny strzeleckie i 

festiwale wina. 

Jakie regulacje obowiązują dla imprez towarzyskich, 

takich jak wesela? 

W dalszym ciągu obowiązuje ograniczenie liczby uczestników do 150 osób. Obecny personel 

(kelnerzy, technicy itp.) ma obowiązek noszenia maseczek dla ochrony zarówno we 

wnętrzach, jak i na zewnątrz, jednak osoby te nie wliczają się do dozwolonych 150 osób. 

Jakie zasady obowiązują w przypadku imprez dla ponad 

500 osób? 

W przypadku imprez dla ponad 500 uczestników wymagana koncepcja higieny musi także 

wyraźnie wykazywać, że przyjazd i wyjazd tak dużej liczby osób może odbyć się z 

zachowaniem zasad ochrony przed zakażeniami, czyli na przykład, że środki lokalnego 

publicznego transportu pasażerskiego nie zostaną przeciążone przez dodatkowych pasażerów. 

Jakie zasady obowiązują w przypadku imprez dla ponad 

1000 osób? 



Wydarzenia z udziałem powyżej 1000 uczestników są dozwolone wyłącznie, jeśli miejsce 

organizacji imprezy będzie obłożone maksymalnie do jednej trzeciej w porównaniu do 

zwykłej pojemności. To znaczy – zgromadzenie 1000 osób możliwe jest wyłącznie w 

miejscach, które poza obwiązywaniem ograniczeń ze względu na pandemię koronawirusa 

przeznaczone są dla co najmniej 3000 osób. Ta zasada obowiązuje odpowiednio w przypadku 

większej liczby uczestników.  

Nowością są także wytyczne dla całego kraju związkowego, mówiące o tym, że od progu 

1000 osób zgodę na organizację imprezy muszą wyrazić nie tylko władze gminne, lecz także 

ministerstwo zdrowia. Tak duże imprezy mają zwykle nie tylko lokalne znaczenie. Możliwość 

organizacji imprezy uzgadniają z ministerstwem zdrowia władze gminne. 

Czy w przypadku imprez kulturalnych obowiązują 

specjalne zasady? 

Obowiązują podobne wytyczne, jak w przypadku pozostałych imprez: odpowiednie środki 

zaradcze w zakresie higieny, kontroli dostępu, zasadniczego dystansu minimalnego, dobrej 

wentylacji pomieszczeń, zapewnienia zwykłej identyfikowalności oraz w razie potrzeby także 

obowiązku noszenia maseczek. W przypadku więcej niż 300 uczestników organizacja 

imprezy jest dozwolona wyłącznie na podstawie specjalnej koncepcji higieny i profilaktyki 

zakażeń. 

Jakie regulacje obowiązują dla dyscyplin sportu masowego 

i rekreacyjnego? 

Uprawianie sportu i odbywanie treningów na oraz w publicznych lub prywatnych obiektach 

sportowych oraz w przestrzeni publicznej jest możliwe pod określonymi warunkami. Należą 

do nich odpowiednie środki zaradcze w zakresie higieny, kontroli dostępu i zagwarantowania 

minimalnego odstępu co najmniej 1,5 metra – także w pomieszczeniach natryskowych, 

umywalniach i szatniach. W przypadku sportów w pomieszczeniach zamkniętych należy 

także zapewnić odpowiednie wietrzenie. 

Jakie zasady obowiązują dla sportów kontaktowych? 

Uprawianie sportów kontaktowych jest dozwolone dla grup do 30 osób lub dwóch drużyn 

obejmujących wszystkich graczy dopuszczalnych zgodnie ze statutem związku lub zasadami 

gry. Należy zapewnić zwykłą identyfikowalność. Festyny sportowe i tym podobne imprezy 

sportowe pozostają zabronione co najmniej do 31 grudnia 2020 r. 

Jakie zasady obowiązują dla zajęć sportowych? 

Również w ramach zajęć sportowych możliwe jest uprawianie sportów kontaktowych. 

Możliwe są także zajęcia pływackie. 

Pod jakimi warunkami możliwe jest organizowanie 

zawodów sportowych? 



Warunkiem jest przestrzeganie zasad higieny, profilaktyki zakażeń, kontroli dostępu oraz 

zapewnienia co najmniej 1,5 metra odstępu. W odniesieniu do sportu zawodowego 

obowiązują regulacje specjalne, które pod określanymi warunkami dopuszczają ligi 

zawodowe oraz zawody sportowe dla jeźdźców zawodowych oraz wyścigi konne. 

Ilu widzów może oglądać rozgrywki lub zawody w ligach 

regionalnych? 

Od 16 września w rozgrywkach lub zawodach w ligach regionalnych może uczestniczyć 

ponad 300 widzów, jeśli przedłożona zostanie specjalna koncepcja zapewnienia higieny i 

profilaktyki zakażeń. W przypadku wydarzeń z udziałem powyżej 1000 widzów obowiązuje – 

tak jak w przypadku innych imprez – górna granica jednej trzeciej pojemności obiektu 

sportowego.  

Jakie są zasady dotyczące widzów w przypadku 

ogólnokrajowych wydarzeń sportowych? 

Jeśli chodzi o ogólnokrajowe wydarzenia sportowe – także rozgrywki Bundesligi – 15 

września kraje związkowe uzgodniły wspólne zasady. Dopuszczalna liczba widzów będzie 

określana indywidualnie dla każdego miejsca wydarzenia. Maksymalna dopuszczalna 

pojemność podczas sześciotygodniowego okresu próbnego w przypadku imprez z udziałem 

powyżej 1000 widzów wynosi 20 procent pojemności danego stadionu lub hali. Konieczne 

jest przy tym przestrzeganie zasady zachowania odstępu 1,5 metra poprzez rozłożenie 

natężenia przepływu widzów przy wejściu i wyjściu oraz zakaz sprzedaży i spożywania 

alkoholu. Obowiązkowe jest zakrywanie nosa i ust do czasu zajęcia miejsca siedzącego lub 

stojącego. Wszystkie miejsca dla widzów muszą być przypisane na stałe. Nie można 

rozdawać biletów dla gości. Jeśli wartość średniej 7-dniowej zapadalności na 100 000 

mieszkańców w miejscu wydarzenia osiągnie lub przekroczy 35 przypadków i nie ma 

możliwości wyraźnego ograniczenia sytuacji epidemiologicznej, widzowie nie będą 

wpuszczani na wydarzenia. 

Czy baseny wypoczynkowe i rekreacyjne oraz sauny znów 

mogą być czynne? 

Tak, baseny wypoczynkowe, rekreacyjne i parki wodne znów mogą być czynne. Możliwa jest 

także działalność saun i tym podobnych obiektów. Możliwe jest korzystanie z tych obiektów 

spa także w obiektach zakwaterowania turystycznego. Należy przestrzegać odnośnych 

wytycznych w zakresie higieny i profilaktyki zakażeń. 

Jakie ułatwienia wprowadzono w handlu? 

Od 15 czerwca ułatwienia obejmują także obowiązujące w handlu ograniczenie dostępu w 

zależności od powierzchni. Zostanie ono rozszerzone od jednej osoby na dziesięć metrów 

kwadratowych do jednej osoby na siedem metrów kwadratowych powierzchni sprzedażowej 

sklepu. 



Czy dotyczy to także muzeów, wystaw i ogrodów 

zoologicznych? 

Tak, także tam ograniczenie liczby osób zostało zwiększone z jednej osoby na dziesięć 

metrów kwadratowych do jednej osoby na siedem metrów kwadratowych. 

Czy bary mogą być czynne? 

Tak, bary mogą być otwarte pod określonymi warunkami. 

Co z klubami, dyskotekami i domami publicznymi? 

Kluby, dyskoteki i tym podobne obiekty pozostają zamknięte. Działalność domów 

publicznych i pojazdów jest dozwolona wyłącznie pod warunkiem przestrzegania zasad w 

zakresie higieny i profilaktyki zakażeń, obowiązujących na podstawie rozporządzenia w 

sprawie ochrony przed koronawirusem. Wydarzenia obejmujące prostytucję w rozumieniu § 2 

ust. 6 ustawy o ochronie osób uprawiających prostytucję są niedozwolone. 

Jakie zasady obowiązują dla gastronomii? 

W dalszym ciągu przy jednym stoliku może siedzieć maksymalnie dziesięć osób – lub osoby 

z dwóch gospodarstw domowych albo spokrewnione ze sobą w linii prostej. Konieczne jest 

podjęcie odpowiednich środków zaradczych w zakresie higieny, kontroli dostępu, 

zapewnienia minimalnego odstępu 1,5 metra oraz identyfikowalności – szczegółowe 

regulacje zostały określone w odnośnych normach w zakresie higieny i profilaktyki zakażeń. . 

Dozwolone jest organizowanie w zakładach gastronomicznych uroczystości (np. wesel, 

jubileuszy) z udziałem do 150 osób pod określonymi warunkami. 

Jakie regulacje obowiązują dla barów shisha? 

Fajki wodne nie mogą być używane przez wiele osób jednocześnie i dozwolone jest 

wyłącznie stosowanie jednorazowych ustników i wężyków, które po użyciu są utylizowane. 

Wymagane jest też ciągłe wietrzenie pomieszczeń. 

Czy grillowanie jest dozwolone? 

Tak, grillowanie w miejscach publicznych jest możliwe. Należy przestrzegać ograniczeń w 

zakresie kontaktów (tylko grupy do 10 osób, osoby blisko spokrewnione, osoby z dwóch 

różnych gospodarstw domowych). 

 

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

