
Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τη διάταξη για την προστασία από τον κορονοϊό από τον 

Νοέμβριο 2020 

 

Ποιος είναι ο στόχος των αυστηρότερων περιορισμών; 

Ο αριθμός των κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορονοϊό αυξήθηκε εκθετικά τις 

προηγούμενες εβδομάδες. Μία περαιτέρω αύξηση με αυτήν την ταχύτητα θα επιφόρτιζε το 

σύστημα υγείας. Τα αυστηρότερα μέτρα πρέπει να οδηγήσουν σε μείωση του αριθμού των 

κρουσμάτων μόλυνσης και, επομένως, να διασφαλίσουν μόνιμα τη δυναμικότητα εφοδιασμού 

στο σύστημα υγείας καθώς και να διασαφηνίσουν ξανά τους τρόπους μόλυνσης. 

 

Πού ισχύει η νέα διάταξη για την προστασία από τον κορονοϊό; 

Η διάταξη ισχύει υποχρεωτικά για όλους τους δημόσιους χώρους. Εδώ εντάσσονται όλες οι 

περιοχές, οι οποίες δεν υπόκεινται στην ιδιαίτερη προστασία που ορίζει το Άρθρο 13 του 

βασικού νόμου. 

 

Οι κανόνες πρέπει να τηρούνται και στο ιδιωτικό περιβάλλον; 

Οπωσδήποτε, στον μέγιστο εφικτό βαθμό. Κάθε άτομο που είναι σε θέση να κάνει λογικούς 

συλλογισμούς για τους βασικούς κανόνες της προστασίας από τη μόλυνση υποχρεούται να 

συμπεριφέρεται με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην εκθέτει τον εαυτό του και τους άλλους σε 

κινδύνους μόλυνσης που μπορούν να αποφευχθούν. Εδώ περιλαμβάνεται και η υπεύθυνη 

συμπεριφορά στο ιδιωτικό περιβάλλον. Το διάστημα του Νοεμβρίου είναι αποφασιστικής 

σημασίας για να σταματήσει η ραγδαία αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων μόλυνσης, 

ώστε να αποφευχθεί η επιφόρτιση του συστήματος υγείας. 

 

Πρόκειται να εφαρμοστούν νέοι κανόνες στα σχολεία και τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς 

σταθμούς; 

Οι υφιστάμενοι κανονισμοί της διάταξης για την περίθαλψη και τη φροντίδα σε σχέση με τον 

κορονοϊό – ιδιαίτερα για τη λειτουργία των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, των 

κέντρων φροντίδας παιδιών και των σχολείων – παραμένουν αμετάβλητοι. 

 

Πόσα άτομα επιτρέπεται να συναντιούνται σε δημόσιους χώρους; 

Βασικά ισχύει το εξής: Σε δημόσιους χώρους πρέπει να τηρείται η ελάχιστη απόσταση 1,5 

μέτρου από άλλα άτομα. 

Αυτή η απόσταση επιτρέπεται να είναι μικρότερη μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Αυτές οι 

εξαιρέσεις είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής: 

 Όταν συναντιούνται άτομα από έως και δύο οικιακές μονάδες, αυτή η εξαίρεση ισχύει 

ωστόσο για μέγιστο αριθμό 10 ατόμων 



 Για τη συνοδεία ανήλικων και συντηρούμενων ατόμων ή για λόγους που έχουν σχέση 

με την περίθαλψη και τη φροντίδα 

 Σε σχολεία και βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, συμπεριλαμβανομένων των 

διοργανώσεών τους εκτός του σχολικού κτιρίου / της εγκατάστασης 

βρεφονηπιακού/παιδικού σταθμού 

 Για παιδιά σε παιδικές χαρές σε ανοιχτούς χώρους 

 Στις δημόσιες συγκοινωνίες 

 Σε επιχειρήσεις των διασωστικών συνεργείων, της πυροσβεστικής και της αστυνομίας 

 Σε επιτακτικές συγκεντρώσεις για επαγγελματική δραστηριότητα 

 Μεταξύ κοντινών συγγενών σε κηδείες και πολιτικούς γάμους 

 

 

Ποια απόσταση πρέπει να τηρούν οι μουσικοί; 

Τα άτομα που παίζουν πνευστά όργανα ή τραγουδούν πρέπει να τηρούν κάπως μεγαλύτερη 

ελάχιστη απόσταση, δηλαδή 2 μέτρων, μεταξύ τους και από άλλα άτομα. 

 

Πού πρέπει να φοριούνται μάσκες ολοήμερης χρήσης; 

Οι υφιστάμενοι κανονισμοί παραμένουν αμετάβλητοι. Ο βασικός κανόνας είναι ότι οι μάσκες 

ολοήμερης χρήσης πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται όταν δεν είναι δυνατή η τήρηση της 

ελάχιστης απόστασης. Σε κλειστές εγκαταστάσεις σε δημόσιους χώρους πρέπει να 

χρησιμοποιούνται μάσκες ακόμα και όταν τηρείται η ελάχιστη απόσταση, εάν αυτές οι 

εγκαταστάσεις είναι προσβάσιμες σε πελάτες και επισκέπτες. Οι υφιστάμενες προδιαγραφές 

εξακολουθούν να ισχύουν και στις δημόσιες συγκοινωνίες, τα σχολεία και τους 

βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. 

 

Στα άτομα που δεν τηρούν την υποχρεωτική χρήση μάσκας, πρέπει να απαγορεύεται η χρήση 

των εγκαταστάσεων ή των υπηρεσιών. 

 

Μπορώ να συνεχίσω να επισκέπτομαι συγγενείς σε υγειονομικά ιδρύματα; 

Μπορούν να γίνονται επισκέψεις σε άτομα που διαμένουν σε ιδρύματα περίθαλψης και 

φροντίδας, εφόσον υπάρχουν πλάνα επισκέψεων για το εκάστοτε ίδρυμα και ειδικά όταν 

τηρούνται οι οδηγίες και οι συστάσεις του Ινστιτούτου Robert Koch. Οι τοπικοί κανονισμοί 

δεν πρέπει να οδηγούν σε πλήρη απομόνωση των ατόμων που διαμένουν σε ιδρύματα. 

 

Υπάρχουν περιορισμοί για τα εξωσχολικά προγράμματα επιμόρφωσης; 

Ναι. Απαγορεύονται όλα τα μη εκπαιδευτικά ή επαγγελματικά προγράμματα επιμόρφωσης. 

Εδώ εντάσσονται ιδιαίτερα τα προγράμματα άθλησης των οργανισμών κατάρτισης και τα 

προγράμματα των σχολών μουσικής καθώς και τα προγράμματα ψυχαγωγίας για παιδιά και 

εφήβους. 



Ωστόσο, τα ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και υποστήριξης νέων παραμένουν ανοιχτά το 

ανώτερο για 10 άτομα. 

 

Θα εξακολουθήσουν να πραγματοποιούνται μαθήματα οδήγησης και εξετάσεις για δίπλωμα 

οδήγησης; 

Ναι. Στο όχημα επιτρέπεται να επιβαίνουν μόνο οι μαθητευόμενοι οδήγησης, οι δάσκαλοι 

οδήγησης, οι υποψήφιοι εκπαιδευτές οδήγησης καθώς και οι εξεταστές. 

 

Τι ισχύει για τις πολιτιστικές εγκαταστάσεις; 

Οι συναυλίες και οι παραστάσεις σε θέατρα, όπερες και συναυλιακές αίθουσες, 

κινηματογράφους και άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές (πολιτιστικές) εγκαταστάσεις 

απαγορεύονται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020. Το ίδιο ισχύει για τη λειτουργία μουσείων, 

εκθέσεων έργων τέχνης, γκαλερί, ανακτόρων, κάστρων, μνημείων και παρόμοιων 

εγκαταστάσεων. Ωστόσο, η εκτέλεση δοκιμών για την άσκηση επαγγέλματος εξακολουθεί να 

επιτρέπεται και αυτό το χρονικό διάστημα. 

Επιτρέπεται να λειτουργούν μόνο κινηματογράφοι αυτοκινήτων με απόσταση 1,5 μέτρου 

μεταξύ των οχημάτων. 

 

Τι ισχύει για τις αθλητικές εγκαταστάσεις στον ερασιτεχνικό τομέα; 

Οι ψυχαγωγικές και ερασιτεχνικές αθλητικές δραστηριότητες σε εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους όλων των δημόσιων και των ιδιωτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, 

γυμναστηρίων, πισίνων και παρόμοιων εγκαταστάσεων απαγορεύονται μέχρι τις 30 

Νοεμβρίου 2020. Εξαιρείται μόνο η ατομική άσκηση, ανά δύο ή αποκλειστικά με άτομα της 

ίδιας οικιακής μονάδας έξω από κλειστούς χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων. Η 

ενασχόληση επίσης με ομαδικά αθλήματα και αθλήματα με επαφή δεν επιτρέπεται προς το 

παρόν – ακόμα και σε ανοιχτούς χώρους.  

Η σχολική άθληση, οι αθλητικές ασκήσεις στα πλαίσια του πρακτικού μέρους σπουδών, η 

προπόνηση στις τεχνικές εγκαταστάσεις της ομοσπονδίας και του κρατιδίου της Βόρειας 

Ρηνανίας-Βεστφαλίας επιτρέπονται. 

 

Επιτρέπεται η επαγγελματική άθληση; 

Οι αγώνες της επαγγελματικής κατηγορίας, οι αγώνες επαγγελματιών αναβατών και οι 

ιπποδρομίες καθώς και η ενασχόληση με άλλα επαγγελματικά αθλήματα επιτρέπονται, εάν 

τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις και ιδιαίτερα εφόσον εφαρμόζονται κατάλληλα πλάνα 

προστασίας από τη μόλυνση. Στους αγώνες δεν επιτρέπονται θεατές μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 

2020. Επιτρέπεται, επίσης, η προπόνηση των επαγγελματιών αθλητών. 

 

Τι ισχύει για τους χώρους ψυχαγωγίας και διασκέδασης; 



Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020 απαγορεύεται η λειτουργία των εξής: 

 Κολυμβητήρια και πισίνες ψυχαγωγίας, σάουνες και ιαματικά λουτρά και παρόμοιες 

εγκαταστάσεις 

 Ζωολογικοί κήποι, πάρκα με ζώα, πάρκα ψυχαγωγίας, παιδικές χαρές σε εσωτερικούς 

χώρους και παρόμοιες εγκαταστάσεις για δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου (σε 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους) 

 Αίθουσες παιγνίων, καζίνο, πρακτορεία στοιχημάτων και παρόμοιες εγκαταστάσεις 

 Κλαμπ, ντισκοτέκ και παρόμοιες εγκαταστάσεις 

 Πορνεία, οίκοι ανοχής και παρόμοιες εγκαταστάσεις 

 Εκδρομές με πλοία, άμαξες, ιστορικά τρένα και παρόμοιες εγκαταστάσεις 

 

Υπάρχουν περιορισμοί για τις αγορές από σταθερά εμπορικά σημεία πώλησης; 

Όλα τα σταθερά εμπορικά σημεία πώλησης παραμένουν ανοιχτά. Ωστόσο, ο αριθμός των 

πελατών που βρίσκονται ταυτόχρονα σε ένα κατάστημα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ένα 

άτομο ανά δέκα τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας πωλήσεων στα πλαίσια του διατάγματος της 

Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας για το λιανικό εμπόριο. 

Αυτός ο κανόνας ισχύει αναλόγως για τα καταστήματα χειροτεχνών/βιοτεχνών και παρόχων 

υπηρεσιών. 

Εμπορικές και καλλιτεχνικές εκθέσεις, πανηγύρεις, ειδικές αγορές και παρόμοιες 

διοργανώσεις απαγορεύονται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020. 

 

Επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών που απαιτούν την προσέγγιση του σώματος; 

Η παροχή υπηρεσιών και οι υπηρεσίες τεχνιτών, στις οποίες δεν μπορεί να τηρηθεί η 

ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου από τον πελάτη (ιδιαίτερα η περιποίηση προσώπου, οι 

καλλυντικές υπηρεσίες, τα ινστιτούτα περιποίησης νυχιών, οι υπηρεσίες μανικιούρ, μασάζ, 

τατουάζ και piercing), απαγορεύονται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020. 

Από αυτόν τον κανονισμό εξαιρούνται τα εξής: 

 Τεχνίτες και πάροχοι υπηρεσιών στον τομέα της υγείας (συμπεριλαμβανομένων των 

φυσιοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, μαιών, λογοθεραπευτών. κτλ., τεχνιτών 

ακουστικών βαρηκοΐας, οπτικών, υποδηματοποιών ορθοπεδικών υποδημάτων, κτλ.) 

 Υπηρεσίες περιποίησης ποδιών και κομμωτικής 

 Ιατρικά αναγκαίοι τεχνίτες και πάροχοι υπηρεσιών  

 Επαγγελματική μεταφορά ατόμων σε επιβατικά αυτοκίνητα 

 

Επιτρέπονται οι διοργανώσεις και οι συγκεντρώσεις; 

Οι διοργανώσεις και οι συγκεντρώσεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν στους ιδιαίτερους 

κανονισμούς της διάταξης για την προστασία από τον κορονοϊό, απαγορεύονται μέχρι τις 30 

Νοεμβρίου 2020. 



Εξακολουθούν να επιτρέπονται – με τήρηση των προϋποθέσεων που ισχύουν στην εκάστοτε 

περίπτωση – μεταξύ άλλων, τα εξής: 

 Οι συγκεντρώσεις σύμφωνα με τον νόμο περί συγκεντρώσεων (π.χ. διαδηλώσεις) 

 Οι διοργανώσεις που εξυπηρετούν για τον βασικό εφοδιασμό του πληθυσμού, την 

τήρηση της δημόσιας ασφάλειας και τάξης ή τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και τις 

δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. ακόμα και κομματικές συγκεντρώσεις ή αιμοδοσίες) 

 Οι συνεδριάσεις νομικά προβλεπόμενων οργάνων που δεν μπορούν να διενεργηθούν 

ψηφιακά 

 Κηδείες 

 Πολιτικοί γάμοι 

 

Τα εστιατόρια και οι εγκαταστάσεις εστίασης είναι ανοιχτά; 

Η λειτουργία εστιατορίων, ταβερνών, ταχυφαγείων, μπυραριών, καφετεριών και άλλων 

εγκαταστάσεων εστίασης απαγορεύεται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020. Οι καντίνες και τα 

κέντρα εστίασης σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς (όπως σχολεία και πανεπιστήμια) 

επιτρέπεται να λειτουργούν για την εστίαση των εργαζομένων και/ή των χρηστών των 

εκπαιδευτικών οργανισμών. Επιτρέπεται, ωστόσο, η παράδοση γευμάτων καθώς και η 

πώληση φαγητών σε πακέτο. 

 

 

Επιτρέπονται τα τουριστικά ταξίδια; 

Όχι. Η παροχή υπηρεσιών διανυκτέρευσης για τουριστικούς σκοπούς που πραγματοποιείται 

μετά τις 29 Οκτωβρίου 2020, απαγορεύεται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020. Ωστόσο, η χρήση 

μόνιμα μισθωμένων ακινήτων ή ακινήτων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία των κατόχων τους 

καθώς και μόνιμα σταθμευμένων τροχόσπιτων, αυτοκινούμενων τροχόσπιτων, κτλ., 

αποκλειστικά από τους δικαιούχους δεν αποτελεί τουριστική χρήση και επομένως 

επιτρέπεται.  

 

 

Ελέγχεται η τήρηση των κανόνων και ποιες είναι οι συνέπειες για τυχόν για παραβάσεις; 

Όλες οι δημόσιες αρχές και οι κρατικοί φορείς θα επιβάλλουν τους κανονισμούς αυτής της 

διάταξης ενεργά, με συνέπεια και, όπου είναι αναγκαίο, με μέτρα επιβολής. 

Πολλές παραβάσεις αποτελούν διοικητικές παραβάσεις. Για αυτές επιβάλλεται πρόστιμο έως 

και 25.000 ευρώ. 


