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Neue Coronaschutzverordnung: Land setzt  
vereinbarte Maßnahmen zur Bekämpfung  
des Corona-Virus konsequent um 

Прессъобщение - 1010/11/2020 

Нова наредба за защита от коронавируса: 
Провинцията  
последователно прилага договорените мерки  
за борба с коронавируса 

Министерството на труда, здравеопазването и социалните 
въпроси съобщава:  

В Северен Рейн-Вестфалия се прилагат последователно мерките, 

които бяха договорени на 25 ноември 2020 г. по време на 

консултациите между правителствените ръководители на 

федералните провинции и федералния канцлер. Новата наредба за 

защита от коронавируса съдържа необходимите промени и остава в 

сила до 20 декември 2020 г., в съответствие със споразумението 

между правителствените ръководители и новите федерални 

законови изисквания. 

 

Министърът на здравеопазването Карл-Йозеф Лауман: „Ситуацията 

все още е сериозна. Нужни са усилия на национално ниво за 

предотвратяване на извънредна здравна ситуация. За целта трябва 

последователно да продължим да ограничаваме контактите, за да 

намалим допълнителното развитие на инфекцията. Правилата през 

ноември спряха експоненциалното увеличение, но за съжаление 

броят на заразените все още не е спаднал до желаното и 

необходимо ниво. И най-вече предвид предстоящите коледно-

новогодишни празници, мерките са трудни за много хора и тази 

година изискват от всички нас да се дистанцираме от традициите, 

които обичаме. Сега казваме: Дръжте се.” 

 

Преглед на мерките 

Новата наредба за защита от коронавируса предвижда следните 

мерки:  

presse@stk.nrw.de
http://www.land.nrw/
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 Срещите на публични места са разрешени само между 

членовете на две домакинства. При събиране на две 

домакинства не се допускат повече от петима души, като 

децата до 14-годишна възраст не се включват в бройката.  

 

 На закрити обществени места трябва да се носи ежедневна 

маска. Това важи и на работното място, ако няма възможност 

да се поддържа безопасна дистанция от 1,5 метра от други 

хора. 

 

 Ежедневна маска трябва да се носи и в непосредствена 

близост до магазините за търговия на дребно, по-конкретно в 

помещенията на магазина, на паркоместата към магазина и по 

пътя към магазина.  

 

 В магазини като супермаркети, универсални магазини и 

магазини за строителна техника с обща търговска площ над 

800 квадратни метра има допълнителни ограничения за броя 

на клиентите на квадратен метър.  

 

 Спазването на правилата на наредбата се препоръчва и в 

частни помещения. Това изрично включва препоръката да се 

намалят контактите или те да се извършват по възможно най-

предпазващ от инфекции начин в съответствие с правилата 

AHA-L (спазване на разстояние, спазване на хигиена, носене 

на маска и проветряване).  

 

Посочените по-долу специални разпоредби се прилагат и за периода 

на предстоящите коледно-новогодишни празници:  

 

 Продажбата на коледни елхи е разрешена при условие, че се 

спазват правилата за разстояние и хигиена. 

 

 В периода от 23 декември 2020 г. до 1 януари 2021 г., в 

допълнение към горепосочените разпоредби относно 

ограниченията за контакт, се разрешават срещи с близкия 

семеен кръг или приятели до максимум десет души общо, при 

което в бройката не се включват децата до 14-годишна 
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възраст. За посещението на тези хора през празниците не 

важи забраната за настаняване в хотели и пансиони.  

 

 Публичните фойерверки са забранени в началото на 

2020/2021 година. Местните органи ще уточнят допълнителни 

места и улици, на които може да се очаква да има забрана за 

струпване на по-големи групи и забрана за използване на 

пиротехника. С оглед на предстоящия ски сезон се прилага 

следното: Понастоящем не е разрешена експлоатацията на 

ски лифтовете като съоръжения за развлекателни дейности, 

съгласно § 10, параграф 1 № 2 от Наредбата за защита от 

коронавируса.  

 

Новата Наредба за защита от коронавируса се прилага от 1 

декември 2020 г. и може да бъде намерена тук.  

 
За запитвания на граждани се свържете с:  Телефонен номер 0211 855-5. 
 
При въпроси от журналисти се свържете с пресслужбата на 
министерството на труда, здравеопазването и социалните въпроси на 
телефон 0211 855-3118. 
 
Това прессъобщение е достъпно и на www.land.nrw 
 
Указания за защита на данните по отношение на 
социалните медии 
 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/coronaschutzverordnung_-_coronaschvo_vom_30.11.2020.pdf
http://www.land.nrw/
https://www.mags.nrw/datenschutzhinweise
https://www.mags.nrw/datenschutzhinweise

