De deelstaatregering
Noordrijn-Westfalen

Neue Coronaschutzverordnung: Land setzt
vereinbarte Maßnahmen zur Bekämpfung
des Corona-Virus konsequent um
Persbericht - 1010/11/2020

Nieuwe coronaverordening: De deelstaat past
de overeengekomen maatregelen ter bestrijding
van het coronavirus aan
Het Ministerie voor Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken deelt
mede dat:
De maatregelen die op 25 november 2020 tijdens het overleg tussen de
regeringsleiders van de deelstaten en de bondskanselier zijn
overeengekomen, worden in Noordrijn-Westfalen consequent ten uitvoer
gelegd. De nieuwe coronaverordening bevat de noodzakelijke
aanpassingen en blijft overeenkomstig het akkoord van de
regeringsleiders en de nieuwe federale wetgeving van kracht tot 20
december 2020.
Minister van Volksgezondheid Karl-Josef Laumann: "De situatie is nog
steeds ernstig. We moeten op nationaal niveau ons uiterste best doen om
deze noodsituatie in de gezondheidszorg af te wenden. Daartoe moeten
we consequent onze contacten beperken om het aantal besmettingen
verder in te dammen. De voorschriften in november zijn erin geslaagd de
exponentiële toename een halt toe te roepen, maar helaas is het aantal
besmettingen nog niet zo sterk gedaald als gewenst en noodzakelijk. Met
het oog op de komende adventsperiode zijn de maatregelen voor veel
mensen lastig en moeten we dit jaar allemaal afstand nemen van onze
dierbare tradities. Nu moeten we: “Volhouden.”
De maatregelen in één oogopslag
De nieuwe coronaverordening voorziet in de volgende maatregelen:



Bijeenkomsten in de openbare ruimte zijn uitsluitend toegestaan
met leden van het eigen huishouden en één ander huishouden.
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Wanneer twee huishoudens samenkomen, zijn meer dan vijf
personen niet toegestaan en kinderen tot en met 14 jaar worden
bij het bepalen van het aantal personen niet meegerekend.


In afgesloten openbare ruimtes is een mondkapje verplicht. Dit is
ook van toepassing op de werkplek voor zover een minimale
afstand van 1,5 meter ten opzichte van andere personen niet veilig
kan worden gehandhaafd.



In de directe omgeving van winkels, met name op het terrein van
de winkel, op de parkeerplaatsen bij de winkel en op de voetpaden
naar de winkel moet ook een mondkapje worden gedragen.



In winkelcentra zoals: supermarkten, warenhuizen en
bouwmarkten met een totale verkoopoppervlakte van meer dan
800 vierkante meter worden verdere beperkingen opgelegd aan
het aantal klanten per vierkante meter.



Ook in de privésfeer wordt een adequate naleving van de
verordening dringend aanbevolen. Hierbij wordt uitdrukkelijk
geadviseerd om contacten zoveel mogelijk te beperken of
contacten zoveel mogelijk infectiebestendig te ontmoeten in
overeenstemming met de AHA-L-regelgeving.

Voor de aanstaande adventsperiode en feestdagen zijn de volgende
speciale regelingen van toepassing:


De verkoop van kerstbomen door commerciële of sociale
ondernemers is met inachtneming van de regels inzake afstand en
hygiëne toegestaan.



In de periode van 23 december 2020 tot 1 januari 2021 is naast de
bovengenoemde regeling inzake contactbeperking een
samenkomst in de naaste familie- of vriendenkring met maximaal
tien personen toegestaan, waarbij ook hier kinderen tot 14 jaar niet
worden meegerekend. Voor deze personen is het niet verboden
om voor vakantiedoeleinden in hotels en pensions te verblijven.



Rond de jaarwisseling 2020/2021 is vuurwerk verboden. De
plaatselijke autoriteiten verbieden bovendien het gebruik van
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vuurwerk in bepaalde gebieden en straten waar, zonder een
dergelijk verbod, grotere groepen kunnen worden verwacht. Voor
het komende skiseizoen geldt het volgende: De exploitatie van
skiliften is krachtens § 10, lid 1, nr. 2 van de coronaverordening
momenteel niet toegestaan als recreatievoorziening.
De nieuwe coronaverordening is van toepassing vanaf 1 december 2020
en kan hier worden gedownload.
Neem bij vragen contact op met: Telefoon 0211 855-5.
Als u journalistieke vragen heeft, kunt u contact opnemen met de
persdienst van het ministerie van Werkgelegenheid,
Volksgezondheid en Sociale Zaken, telefoonnummer 0211 8553118.

Dit persbericht is ook beschikbaar op www.land.nrw
Kennisgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot
sociale media
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