
Какви ограничения за общуване се прилагат? 

Ограниченията за общуване продължават да се прилагат: лични срещи на публични 

места без спазване на минимално разстояние трябва да се сведат само до членове на 

собственото домакинство и на още едно друго домакинство. Максимално обаче могат 

да се срещат пет души, при което не се броят деца до 14 години включително.  

Изключение се прави от 24 до 26 декември 2020 г.: 

С колко души мога да се срещам на Коледа и на Нова 

година? 

От 24 до 26 декември 2020 г. към собственото домакинство могат да се присъединят 

още четири души от най-тесния семеен кръг. И в този случай не се броят децата до 14 

години включително. Към най-тесния семеен кръг принадлежат: съпрузи, партньори в 

живота, партньори в съвместно съжителство, роднини по права линия, братя и сестри и 

племенници. Техните членове на домакинство също могат да се присъединят, 

доколкото не бъде превишен броят от четири лица над 14 години извън собственото 

домакинство. 

За 31 декември и 1 януари се прилага следното: Лични срещи на публични места трябва 

да се сведат до членове на собственото домакинство и на още едно друго домакинство. 

Максимално обаче могат да се срещат пет души, при което не се броят деца до 14 

години включително. 

Какво е правното положение в браншовете 

ресторантьорство и хотелиерство?  

Ресторантите и гостилниците остават затворени. Позволени са само доставките и 

вземането на храна за вкъщи. Забранени са също така нощувките с туристическа цел. 

Служебните нощувки не се считат за туристически нощувки.  

Къде може да се консумира алкохол? 

От 16 декември до 10 януари се забранява консумацията на алкохолни напитки на 

публични места. 

Ще бъдат ли затворени магазините за търговия на 

дребно? 

Да. Магазините за търговия на дребно се затварят от 16 декември.  Изключение правят: 

магазини за хранителни стоки, фирми за доставка, магазини за напитки, супермаркети 

за хранителни стоки, аптеки, магазини за здравословни храни, магазини за санитарни 

стоки, специализирани магазини за бебешки стоки, дрогерии, бензиностанции, банки, 

спестовни каси, пощенски клонове, павилиони и вестникарски будки, зоомагазини, 

базари за коледни елхи, центрове за търговия на едро (за клиенти за търговия на едро), 



центрове за предоставяне на хранителни продукти от социални институции 

(хранителни банки). 

Възможна ли е каталожна търговия и вземане на 

стоки от клиенти?  

Да. Каталожната търговия и доставката на поръчана стока са разрешени. Вземането на 

поръчана стока от клиенти е разрешено само ако може да се осъществи без контакт при 

спазването на предпазни мерки срещу инфекции. 

Разрешено ли е отварянето на магазини за строителни 

материали? 

Работата на магазини за строителни материали и градинарство е разрешена само за 

снабдяването на лица, упражняващи търговска/занаятчийска дейност. Не се разрешава 

достъпът на други лица.  

Има ли промени относно задължението за носене на 

маска? 

Не, задължението за носене на маски продължава да се прилага, особено в следните 

зони: 

 в затворени помещения, които са публично достъпни или в тях има движение на 

посетители и клиенти, както и в обществения градски транспорт (включително 

на спирките на градския транспорт), 

 на базари и подобни места за търговия на открити площи, 

 пред магазини за търговия на дребно и на прилежащите паркинги и пътеки, 

 при необходимост също в работни и производствени помещения, но не на 

работното място, ако може да се спазва минималното разстояние.  

 

Остават ли отворени училищата?  

Училищата остават отворени до 18 декември включително. Задължителното обучение 

продължава. Отменено е задължителното присъствие в училищата. Родителите на 

учениците от 1 до 7 клас решават сами, дали детето им да посещава училище или да се 

обучава вкъщи.  От 8 клас нагоре учебните занятия се провеждат основно като 

дистанционно обучение.   

Още информация ще намерите на www.msb.nrw  

. 

Кога започва коледната ваканция в училищата? 

http://www.msb.nrw/


Запазва се провеждането на учебни занятие до 18 декември 2020 г. След тази дата 

започва ваканцията. На 7 и 8 януари 2021 г. няма да има учебни занятия.  

Ще затворят ли дневните детски заведения? 

Не, дневните детски заведения остават като цяло отворени. Няма издадена забрана за 

влизане както през пролетта. Гарантират се грижи за децата, както следва:  деца, за 

които посещението на дневно детско заведение е неотложно, получават съответните 

грижи. Родители, които имат възможност да гледат децата си вкъщи, се умоляват 

настойчиво да го направят през следващите седмици. Ако обаче родителите имат нужда 

от помощ и полагане на грижи за децата им, те ще ги получават. Още информация ще 

намерите на уеб страницата на министерството за децата и семейството:  

https://www.mkffi.nrw/lockdown-hinweise-fuer-die-kindertagesbetreuung-vom-1412-bis-101 

  

Има ли забрана за фойерверки на Нова година! 

Ще бъде забранено паленето на фойерверки по оживени улици и площади (общините 

ще определят конкретно). Настоятелно се препоръчва въздържането от фойерверки и в 

частните домове и вече закупените фойерверки да не се палят. Така ще бъдат 

предотвратени наранявания, които биха ангажирали допълнително и без друго много 

силно натоварената сега здравна система. Незабавно влиза в сила също така забрана за 

продажбата на фойерверки. 

Какво се случва с културните институции? 

Най-малко до 10 януари 2021 г. са забранени концерти и представления в театри, 

оперни и концертни зали, кина и други обществени или частни (културни) институции. 

Същото се отнася и за работата на музеи, изложби за произведения на изкуството, 

галерии, дворци, замъци, мемориали и подобни институции. Само автокината могат да 

работят при спазване на дистанция 1,5 метра между превозните средства. 

Какви правила са валидни за професионалните 

музиканти? 

Провеждането на репетиции, като част от упражняването на професията, продължава да 

е разрешено. На професионалните музиканти също е разрешено да свирят на концерти 

и представления без публика за запис или излъчване по радиото и Интернет. 

Какво е валидно за развлекателните и аматьорските 

спортове? 

Също както през пролетта не се разрешават развлекателни и аматьорски спортове на и 

във всички обществени и частни спортни съоръжения, фитнес зали, плувни басейни и 

други подобни заведения. Това се отнася също за индивидуални спортове в спортни 

https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https://www.mkffi.nrw/lockdown-hinweise-fuer-die-kindertagesbetreuung-vom-1412-bis-101&umid=75c2821d-12eb-483a-8a14-ab742913df3e&auth=f20732c07f248c5c91314db5a698ffdbe2240d85-dbff3cc7d332c1245028738674d89a5770267366


съоръжения/федерации, като тенис или голф. При спазване на ограниченията за контакт 

остават разрешени тичане, ходене и т.н. 

Какво се прилага за училищните спортове? 

Разрешени са училищни спортове, практически спортни упражнения като част от 

студентски програми, тренировки във федерални спортни бази за подрастващи в 

Северен Рейн-Вестфалия и в спортните бази за елитни спортисти.  

 

Какво се случва с местата за отдих и развлечения? 

До 10 януари 2021 г. е забранено да работят 

 плувни и развлекателни басейни, сауни и термални бани, и подобни съоръжения, 

 зоологически градини и паркове, увеселителни паркове, детски кътове и 

подобни заведения за отдих и развлекателни дейности (в помещения и на 

открито), 

 игрални зали, игрални казина и подобни заведения, 

 клубове, дискотеки и подобни заведения, 

 публични домове, заведения за проституция и подобни заведения, 

 излети с кораби, файтони, исторически железници и подобни съоръжения. 

В пунктове за приемане на залози и офиси за залагания продължава да е разрешено 

само получаването на билетите, залагането и т.н. Не се разрешава пребиваването за 

друго извън тези дейности (например за проследяване на игрите и събитията, за които 

се отнасят залозите).  

Остават ли разрешени мероприятия и събирания? 

Най-малко до 10 януари 2021 г. са забранени мероприятия и събирания, които не 

попадат под специалните разпоредби на Наредбата за защита от коронавируса. 

При спазване на условията за съответния случай остават разрешени: 

 събирания съгласно закона за събиранията (напр. демонстрации, с изключение 

на 31 декември 2020 г. и 1 януари 2021 г.) 

 мероприятия, които обслужват основните нужди на населението, поддържането 

на обществената безопасност и ред или общото благосъстояние и осигуряване 

(напр. също партийни събрания за издигане кандидатури на кандидати за 

избирателни райони или кръводаряване) и на правно основание или 

съществуващи причини не могат да бъдат отложени за период след 10 януари 

2021 г.  

 съвещания на предвидени от закона комисии, дружества, партии, съюзи или 

сдружения на собствениците на жилища, които не могат да се проведат 

дигитално 

 погребения 

 сключване на граждански брак 

 църковни служби. 



Какви са разпоредбите за църковни служби и други 

събирания за изповядване на религия? 

Като вземат предвид локалното развитие на инфекцията, църквите и религиозните 

общности решават до каква степен могат да се провеждат присъствени събирания и 

информират местните власти. Те гарантират, че се спазва минималното разстояние, 

ограничават броя на участниците, въвеждат изискване за регистрация за срещите, на 

които се очаква брой посетители, който би могъл да доведе до максимално използване 

на капацитета, задължават участниците да носят ежедневна маска и на мястото за 

сядане, записват данните за контакт на участниците и не допускат групово пеене. 

Разпоредбите за църковните служби и други събирания за изповядване на религия, 

които трябва да бъдат изготвени от висшите църковни съюзи съгласно § 1, ал. 3 от 

Наредбата за защита на коронавируса за църквите и религиозните общности, трябва да 

бъдат представени на държавната канцелария на Северен Рейн-Вестфалия. За тази цел 

САМО ЦЪРКВИ И ДРУГИ РЕЛИГИОЗНИ ОБЩНОСТИ могат да се обърнат чрез 

имейл до: Referat_I_B3@stk.nrw.de. 

  

Енории, които членуват в даден висш църковен съюз, трябва да координират своите 

концепции за защита в рамките на съответния съюз. 

Концепциите за защита от енории/религиозни общности, които не са членове на съюзи, 

трябва да бъдат представени на съответната община. 

Имате ли въпроси за Наредбата за защита от коронавируса? Можете да пишете на 

имейл адрес corona@nrw.de 

 

 

 

 

mailto:Referat_I_B3@stk.nrw.de
mailto:corona@nrw.de

