Rząd Krajowy
Nadrenii PółnocnejWestfalii

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

Nowe rozporządzenie w sprawie ochrony przed
koronawirusem: kraj związkowy konsekwentnie
wdraża środki w celu zwalczania koronawirusa
Ministerstwo Pracy, Zdrowia i Polityki Społecznej informuje:
Środki uzgodnione 25 listopada 2020 roku podczas obrad szefów rządów
krajów związkowych z kanclerz Merkel są konsekwentnie wdrażane w
Nadrenii Północnej-Westfalii. Nowe rozporządzenie w sprawie ochrony
przed koronawirusem zawiera ważne regulacje i zgodnie z ustaleniami
szefów rządów oraz nowymi wytycznymi pozostaje w mocy do 20 grudnia
2020 roku.
Minister zdrowia Karl-Josef Laumann: „Sytuacja w dalszym ciągu jest
poważna. Potrzebujemy ogromnego narodowego wysiłku, by oddalić stan
zagrożenia zdrowia publicznego. W tym celu musimy w dalszym ciągu
konsekwentnie ograniczać kontakty, aby w ten sposób zahamować
rozwój sytuacji epidemiologicznej. Regulacje uzgodnione w listopadzie
mogą zatrzymać wykładniczy wzrost, jednak liczby przypadków zakażeń
nie spadają jak dotąd w oczekiwanym i wymaganym stopniu. Szczególnie
w obliczu nadchodzącego okresu adwentowego wprowadzone środki są
dla wielu osób trudne i wymagają od nas wszystkich, by w tym roku
zrezygnować z ulubionych tradycji. To znaczy: wytrzymać”.
Przegląd wprowadzonych środków
Nowe rozporządzenie w sprawie ochrony przed koronawirusem
przewiduje następujące środki:



Spotkania w przestrzeni publicznej są dozwolone wyłącznie dla
członków własnego i jednego dodatkowego gospodarstwa
domowego. Dozwolone są spotkania maksymalnie pięciu osób z
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dwóch gospodarstw domowych, przy czym dzieci do 14 roku życia
włącznie nie są wliczane do liczby osób.


W zamkniętych miejscach publicznych należy nosić maseczkę.
Dotyczy to także miejsc pracy, jeśli nie ma możliwości
bezpiecznego zachowania odstępu 1,5 metra od innych osób.



W bezpośrednim otoczeniu sklepów handlu detalicznego, w
szczególności na działce przynależącej do sklepu, na miejscach
parkingowych oraz drodze prowadzącej do sklepu należy także
nosić maseczkę.



W placówkach handlowych, jak na przykład supermarkety, domy
handlowe i markety budowlane o łącznej powierzchni
sprzedażowej przekraczającej 800 metrów kwadratowych,
wprowadzane są dalsze ograniczenia w odniesieniu do liczby
klientów na metr kwadratowy.



Również w przestrzeni prywatnej zalecane jest przestrzeganie
regulacji określonych w rozporządzeniu. Obejmuje to wyraźne
zalecenie ograniczenia kontaktów lub zapewnienie, by były one
bezpieczne, poprzez przestrzeganie zasad dotyczących
zachowania odstępu, przestrzegania higieny, noszenia maseczek i
wietrzenia pomieszczeń.

W nadchodzącym okresie adwentowym oraz świątecznym obowiązują
następujące regulacje specjalne:


sprzedaż choinek przez dostawców przemysłowych lub
społecznych jest dozwolona z zachowaniem zasad dotyczących
odstępu i higieny.



W okresie od 23 grudnia 2020 roku do 1 stycznia 2021 r. w
uzupełnieniu do wymienionych powyżej regulacji dotyczących
ograniczenia kontaktów dozwolone są spotkania w gronie
najbliższej rodziny i przyjaciół w maksymalnej liczbie dziesięciu
osób, przy czym także tutaj dzieci do 14 roku życia włącznie nie są
wliczane do liczby osób. Dla tych osób, które odwiedzają
najbliższych w okresie świątecznym, nie obowiązuje zakaz
zakwaterowania w hotelach i pensjonatach.

Strona 2 z 3

Strona 3 z 3



W sylwestrowy wieczór 2020/2021 zabronione jest organizowanie
publicznych pokazów sztucznych ogni. Władze lokalne zabraniają
ponadto stosowania pirotechniki na określonych placach i ulicach,
na których w przypadku braku takiego zakazu spodziewane jest
powstawanie większych zgromadzeń. Jeśli chodzi o nadchodzący
sezon narciarski: zgodnie z § 10 ustęp 1 nr 2 rozporządzenia w
sprawie ochrony przed koronawirusem funkcjonowanie wyciągów
narciarskich jako obiektów rekreacyjnych jest obecnie zabronione.

Nowe rozporządzenie w sprawie ochrony przed koronawirusem
obowiązuje od 1 grudnia 2020 r. i jest dostępne tutaj.
Dodatkowe pytania od obywateli można kierować tutaj:
telefon 0211 855-5.
W przypadku dodatkowych pytań od prasy należy zwracać się do
ośrodka prasowego Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Polityki
Społecznej, telefon 0211 855-3118.
Niniejszy komunikat prasowy jest dostępny również na stronie
www.land.nrw
Informacja o ochronie danych osobowych w odniesieniu do
mediów społecznościowych

