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

Δελτίο Τύπου - 1010/11/2020 

Νέα διάταξη για την προστασία από τον 
κορονοϊό: Το κρατίδιο εφαρμόζει με συνέπεια 
τα συμφωνημένα μέτρα για την καταπολέμηση 
του κορονοϊού 

Το Υπουργείο Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ανακοινώνει τα εξής:  

Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν στις 25 Νοεμβρίου 2020 κατά τις 

διαβουλεύσεις των επικεφαλής των κυβερνήσεων των κρατιδίων με την 

καγκελάριο της Γερμανίας εφαρμόζονται με συνέπεια στη Βόρεια 

Ρηνανία-Βεστφαλία. Η νέα διάταξη για την προστασία από τον κορονοϊό 

περιλαμβάνει αναγκαίες προσαρμογές και παραμένει σε ισχύ μέχρι τις 20 

Δεκεμβρίου 2020 με βάση τη συμφωνία των επικεφαλής των 

κυβερνήσεων και τους νέους ομοσπονδιακούς κανονισμούς. 

 

Υπουργός Υγείας Karl-Josef Laumann: «Η κατάσταση εξακολουθεί να 

είναι σοβαρή. Χρειαζόμαστε εθνική προσπάθεια για να αποτρέψουμε μια 

υγειονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για αυτό πρέπει να 

συνεχίσουμε να περιορίζουμε με συνέπεια τις επαφές, για να 

εξακολουθήσουμε να αναχαιτίζουμε το συμβάν μόλυνσης. Οι κανονισμοί 

τον Νοέμβριο μπόρεσαν να σταματήσουν την εκθετική αύξηση, δυστυχώς 

όμως οι αριθμοί των κρουσμάτων δεν μειώνονται με τον επιθυμητό και 

αναγκαίο ρυθμό. Ειδικά ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων, τα μέτρα 

είναι σκληρά για πολλούς ανθρώπους και απαιτούν από όλους εμάς να 

απέχουμε αυτόν τον χρόνο από ιδιαίτερα αγαπητές παραδόσεις. Αυτό 

σημαίνει τώρα: Πρέπει να αντέξουμε». 

 

Τα μέτρα συνοπτικά 

Η νέα διάταξη για την προστασία από τον κορονοϊό προβλέπει τα εξής 

μέτρα:  
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 Συναντήσεις σε δημόσιους χώρους επιτρέπονται μόνο με άτομα 

που ανήκουν σε μία οικιακή μονάδα και με άτομα από μία ακόμα 

οικιακή μονάδα. Στις συναντήσεις δύο νοικοκυριών ο αριθμός των 

συμμετεχόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε άτομα, όπου 

τα παιδιά ηλικίας έως και 14 ετών δεν συμπεριλαμβάνονται στον 

υπολογισμό του αριθμού ατόμων.  

 

 Σε κλειστούς δημόσιους χώρους πρέπει να χρησιμοποιείται μάσκα 

ολοήμερης χρήσης. Αυτό ισχύει και στον χώρο εργασίας, εφόσον 

δεν μπορεί να τηρηθεί με ασφάλεια η απόσταση 1,5 μέτρου από 

άλλα άτομα. 

 

 Στο άμεσο περιβάλλον των καταστημάτων λιανικής πώλησης, 

ιδιαίτερα στο ακίνητο του καταστήματος, στις θέσεις στάθμευσης 

που ανήκουν στο κατάστημα και στις διαδρομές προς το 

κατάστημα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται μάσκα ολοήμερης 

χρήσης.  

 

 Σε εμπορικές εγκαταστάσεις, π.χ. σούπερ μάρκετ, 

πολυκαταστήματα και καταστήματα τεχνικού εξοπλισμού με 

συνολική επιφάνεια πωλήσεων πάνω από 800 τετραγωνικά μέτρα 

ισχύουν περαιτέρω περιορισμοί όσον αφορά τον αριθμό πελατών 

σε σχέση με τα τετραγωνικά μέτρα.  

 

 Και στο ιδιωτικό περιβάλλον συνιστάται επιτακτικά η ανάλογη 

τήρηση των κανονισμών της διάταξης. Αυτό περιλαμβάνει ρητά τη 

σύσταση για περιορισμό των επαφών και/ή τη διαμόρφωση των 

επαφών με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια σε σχέση με τη μόλυνση 

και με τήρηση των κανόνων ΑΥΜ-Ε (απόσταση – υγιεινή – μάσκα 

ολοήμερης χρήσης – εξαερισμός)..  

 

Για την προσεχή χριστουγεννιάτικη περίοδο και τις γιορτές ισχύουν 

επιπλέον οι παρακάτω ιδιαίτεροι κανονισμοί:  

 

 Η πώληση χριστουγεννιάτικων δέντρων από παρόχους εμπορικής 

ή κοινωνικής δράσης επιτρέπεται με τήρηση των κανόνων 

απόστασης και υγιεινής. 
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 Το χρονικό διάστημα από τις 23 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι την 1η 

Ιανουαρίου 2021 επιτρέπεται, συμπληρωματικά στους παραπάνω 

αναφερόμενους κανόνες για τον περιορισμό επαφής, η 

συγκέντρωση το ανώτερο δέκα ατόμων σε στενό οικογενειακό ή 

φιλικό κύκλο, όπου και εδώ τα παιδιά ηλικίας έως και 14 ετών δεν 

συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του αριθμού ατόμων. Για 

τις επισκέψεις αυτών των ατόμων κατά τις γιορτές δεν υφίσταται 

απαγόρευση κατάλυσης σε ξενοδοχεία και πανσιόν.  

 

 Για την αλλαγή του χρόνου 2020/2021 απαγορεύονται τα 

πυροτεχνήματα σε δημόσιους χώρους. Οι κατά τόπους αρμόδιες 

δημόσιες αρχές πρέπει επιπλέον να απαγορεύουν τη χρήση 

πυροτεχνημάτων σε χώρους και οδούς που καθορίζονται με 

ακρίβεια, καθώς χωρίς αυτήν την απαγόρευση θα αναμενόταν η 

δημιουργία μεγάλων ομάδων ατόμων. Ενόψει της χιονοδρομικής 

περιόδου ισχύουν τα εξής: Προς το παρόν απαγορεύεται η 

λειτουργία χιονοδρομικών ανελκυστήρων ως εγκαταστάσεις για 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου σύμφωνα με την § 10, εδάφιο 

1, αρ. 2 της διάταξης για την προστασία από τον κορονοϊό.  

 

Η νέα διάταξη για την προστασία από τον κορονοϊό ισχύει από την 1η 

Δεκεμβρίου 2020 και είναι διαθέσιμη εδώ.  

 
Για ερωτήματα του πολίτη παρακαλούμε να απευθύνεστε στο: 
Τηλέφωνο 0211 855-5. 
 
Σε περίπτωση ερωτήσεων από τον Τύπο παρακαλούμε να 
απευθύνεστε στο Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας, 
Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τηλέφωνο 0211 855-3118. 
 
Αυτό το δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο και στον ιστότοπο www.land.nrw 
 
Υπόδειξη για την προστασία προσωπικών δεδομένων σχετικά με 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  
 

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

