FAQ dotyczące rozporządzenia CoronaSchVO od listopada 2020

Jaki jest cel zaostrzonych ograniczeń?
W ostatnich tygodniach gwałtownie wzrosła liczba infekcji koronawirusem. Dalszy wzrost
w tym tempie spowodowałby przeciążenie systemu opieki zdrowotnej. Celem zaostrzonych
środków jest zmniejszenie liczby zakażeń, a tym samym trwałe zapewnienie wydajności
systemu opieki zdrowotnej, a także sprawienie, że drogi zakażenia będą ponownie
zrozumiałe.

Gdzie znajduje zastosowanie nowe rozporządzenie w sprawie ochrony przed koronawirusem?
Rozporządzenie jest wiążące dla wszystkich przestrzeni publicznych. Są to wszystkie
obszary, które nie są objęte szczególną ochroną na mocy art. 13 Konstytucji.

Czy należy przestrzegać zasad również w życiu prywatnym?
Bezwzględnie, o ile jest to tylko możliwe. Każda osoba, która rozumie podstawowe zasady
ochrony przed zakażeniem, jest zobowiązana do zachowania się w taki sposób, aby
nie narażać siebie i innych na możliwe do uniknięcia ryzyko zakażenia. Obejmuje to również
odpowiedzialne zachowanie w sferze prywatnej. W listopadzie jest ważne powstrzymanie
szybkiego wzrostu liczby zakażeń, aby zapobiec przeciążeniu systemu opieki zdrowotnej.

Czy zostaną wprowadzone nowe zasady w szkołach i placówkach dziennej opieki
nad dziećmi?
Dotychczasowe przepisy rozporządzenia dotyczącego opieki nad dziećmi w okresie pandemii
koronawirusa – zwłaszcza w zakresie funkcjonowania placówek opieki dziennej, świetlic
i szkół – pozostają bez zmian.

Ile osób może spotkać się w przestrzeni publicznej?
Podstawowa zasada: w przestrzeni publicznej należy zachować minimalny odstęp 1,5 metra
od wszystkich osób.
Odstęp ten można zmniejszyć tylko w wyjątkowych przypadkach. Wyjątki:






jeżeli spotykają się osoby z maksymalnie dwóch gospodarstw domowych, wyjątek
ten ma jednak zastosowanie do maksymalnie 10 osób,
towarzyszenie osobom nieletnim i osobom potrzebującym wsparcia lub z innych
powodów istotnych pod względem zapewnienia opieki,
szkoły i placówki dziennej opieki nad dziećmi, łącznie z zajęciami poza budynkiem
szkoły/placówki,
dzieci na zewnętrznych placach zabaw,
lokalny publiczny transport pasażerski,





służby ratownicze, straż pożarna i policja,
obowiązkowe spotkania w celu wykonywania zawodu,
między bliskimi krewnymi na pogrzebach i ślubach cywilnych.

Jaki dystans muszą zachować muzycy?
Osoby grające na instrumentach dętych lub śpiewające muszą zachować nieco większy
minimalny odstęp, tj. 2 metry, między sobą i innymi osobami.

Gdzie należy nosić maski ochronne?
Dotychczasowe przepisy obowiązują w niezmienionej formie. Podstawową zasadą jest,
że maski należy nosić zawsze, jeżeli nie można zachować minimalnego odstępu.
Maski należy również nosić w zamkniętych pomieszczeniach w miejscach publicznych
w celu zachowania minimalnego odstępu, jeżeli te pomieszczenia są dostępne dla klientów
lub osób odwiedzających. Dotychczasowe wytyczne mają nadal również zastosowanie
w lokalnym publicznym transporcie pasażerskim oraz w placówkach dziennej opieki
nad dziećmi.

Osoby, które nie przestrzegają obowiązku noszenia masek, muszą być wyłączone
z korzystania z obiektów lub usług.

Czy można nadal odwiedzać krewnych w placówkach stacjonarnych?
Można nadal odwiedzać mieszkańców stacjonarnych ośrodków zdrowia i opieki, jeżeli
dostępne są rozwiązania dla wizyt w tych placówkach, a w szczególności są przestrzegane
wytyczne i zalecenia Instytutu Roberta Kocha. Lokalne przepisy nie mogą prowadzić
do całkowitej izolacji mieszkańców.

Czy istnieją ograniczenia dotyczące pozaszkolnych możliwości kształcenia?
Tak. Wszystkie oferty edukacyjne, które nie są związane z kształceniem lub pracą,
są zabronione. Obejmuje to w szczególności zajęcia sportowe oferowane przez placówki
oświatowe i oferty szkół muzycznych, a także zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.
Placówki pomocy społecznej i młodzieży pozostają otwarte, ale dla maksymalnie 10 osób.

Czy lekcje nauki jazdy i egzaminy na prawo jazdy są jeszcze możliwe?
Tak. W pojeździe mogą przebywać wyłącznie kursanci nauki jazdy, instruktorzy nauki jazdy,
kandydaci na instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorzy.

Jak wygląda sytuacja instytucji kulturalnych?
Koncerty i przedstawienia w teatrach, operach i salach koncertowych, kinach i innych
publicznych lub prywatnych instytucjach (kulturalnych) są zabronione do dnia
30 listopada 2020. To samo dotyczy funkcjonowania muzeów, wystaw sztuki, galerii,
zamków, pałaców, miejsc pamięci i podobnych instytucji. Jednak tzw. „działanie próbne”,
zaliczane do wykonywania zawodu, jest nadal dozwolone w tym okresie.
Dozwolone jest tylko funkcjonowanie kin samochodowych z odstępem 1,5 metra
między pojazdami.

Co dzieje się z obiektami sportowymi w sektorze amatorskim?
Rekreacyjna i amatorska działalność sportowa we wszystkich publicznych i prywatnych
obiektach sportowych, studiach fitness, basenach i podobnych obiektach jest zabroniona
do 30 listopada 2020. Powyższe nie dotyczy sportów indywidualnych, w parach
lub wyłącznie z osobami z własnego gospodarstwa domowego poza zamkniętymi
pomieszczeniami obiektów sportowych. Dlatego też uprawianie sportów drużynowych
i kontaktowych jest czasowo zabronione – nawet na świeżym powietrzu.
Szkolne zajęcia z wychowania fizycznego, praktyczne ćwiczenia sportowe w ramach studiów,
treningi w federalnych oraz krajowych bazach treningowych Nadrenii Północnej-Westfalii
są dozwolone.

Czy profesjonalne uprawianie sportu jest dozwolone?
Zawody w ligach zawodowych, zawody w zawodowych sportach jeździeckich i wyścigach
konnych oraz innych sportach zawodowych są dozwolone, jeżeli są spełnione wszystkie
wymagania, a w szczególności są dostępne odpowiednie rozwiązania z zakresu ochrony
przed zakażeniami. Widzowie nie mogą brać udziału w zawodach do 30 listopada 2020.
Dozwolony jest również trening sportowców zawodowych.

Co się dzieje z obiektami rekreacyjnymi i rozrywkowymi?
Do 30 listopada 2020 jest zabronione funkcjonowanie







basenów i parków wodnych, saun i łaźni termalnych oraz podobnych obiektów,
ogrodów zoologicznych, parków zwierząt, parków rozrywki, wewnętrznych placów
zabaw i podobnych obiektów służących rekreacji (wewnętrzne i zewnętrzne),
hali z automatami do gier, kasyn, punktów zakładów bukmacherskich i podobnych
obiektów,
klubów, dyskotek i podobnych obiektów,
domów publicznych, miejsc wykonywania usług seksualnych i podobnych obiektów,
wycieczek statkami, dorożkami, kolejami historycznymi i podobnymi obiektami.

Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące zakupów w handlu (stacjonarnym)?
Wszystkie stacjonarne obiekty handlowe pozostają otwarte. Jednak liczba klientów
jednocześnie obecnych w placówkach handlowych nie może przekraczać jednej osoby
na dziesięć metrów kwadratowych powierzchni sprzedaży w rozumieniu zezwolenia
na handel detaliczny NRW.
Zasada ta odnosi się odpowiednio do pomieszczeń handlowych rzemieślników
i usługodawców.
Obiekty targowe, wystawy, jarmarki, specjalne jarmarki i podobne wydarzenia
są niedozwolone do 30 listopada 2020.

Czy usługi fizyczne są nadal dozwolone?
Usługi i usługi rzemieślnicze, w przypadku których nie można zachować minimalnego
odstępu 1,5 metra od klienta (w szczególności zabiegi na twarz, makijaże, studia pielęgnacji
paznokci, manicure, masaż, tatuaż i piercing) są zabronione do 30 listopada 2020.
Powyższy zakaz nie obejmuje






usługodawców w sektorze zdrowia (w tym fizjoterapeutów, ergoterapeutów,
położnych, logopedów itp., akustyków aparatów słuchowych, optyków, szewców
ortopedów itp.)
usługodawców z zakresu pedicure i fryzjerów,
usług niezbędnych z medycznego punktu widzenia,
zarobkowego transportu osób w samochodach osobowych.

Czy wydarzenia i spotkania są nadal dozwolone?
Wydarzenia i spotkania, które nie są objęte specjalnymi przepisami rozporządzenia w sprawie
ochrony przed koronawirusem, są zabronione do 30 listopada 2020.
Dozwolone pozostają – z zastrzeżeniem obowiązujących w danym przypadku warunków –
między innymi:







zgromadzenia zgodnie z ustawą dotyczącą zgromadzeń (np. demonstracje),
wydarzenia służące zaspokojeniu podstawowych potrzeb ludności, utrzymaniu
publicznego bezpieczeństwa i porządku publicznego lub świadczeniu usług
publicznych (np. również spotkania partyjne lub oddawanie krwi),
spotkania organów przewidzianych prawem, które nie mogą odbywać się w formie
cyfrowej,
pogrzeby,
śluby cywilne.

Czy restauracje i punkty gastronomiczne są otwarte?
Prowadzenie restauracji, zakładów gastronomicznych, barów z przekąskami, pubów, kawiarni
i innych obiektów gastronomicznych jest zabronione do 30 listopada 2020.
Stołówki zakładowe i stołówki w obiektach szkolnych (takich jak szkoły i uczelnie wyższe)
mogą być prowadzone w celu zaopatrywania pracowników lub użytkowników obiektów
edukacyjnych. Dozwolone jest jednak dostarczanie żywności i jej sprzedaż w opcji
„na wynos”.

Czy wycieczki turystyczne są dozwolone?
Nie. Zakwaterowanie w celach turystycznych, które rozpoczęło się po 29 października 2020,
jest zabronione do 30 listopada 2020. Jednak korzystanie z trwale wynajmowanych lub
będących w posiadaniu nieruchomości oraz zaparkowanych na stałe przyczep kempingowych
itp. wyłącznie przez uprawnionych użytkowników nie jest użytkowaniem turystycznym,
a zatem jest dozwolone.

Czy przestrzeganie zasad jest kontrolowane i co grozi w razie ich naruszenia?
Wszystkie właściwe urzędy i jednostki państwowe będą egzekwować przepisy niniejszego
rozporządzenia energicznie, konsekwentnie, a w razie potrzeby przy użyciu środków
przymusu.
Wiele naruszeń to wykroczenia. Podlegają one karze grzywny w wysokości do 25 000 euro.

