Ποιοι περιορισμοί επαφών υπάρχουν;
Οι περιορισμοί επαφών εξακολουθούν να ισχύουν: Οι ιδιωτικές συναντήσεις σε δημόσιους
χώρους χωρίς τήρηση της ελάχιστης απόστασης πρέπει να περιορίζονται στην εκάστοτε
κατοικία και σε ένα ακόμα νοικοκυριό. Επιτρέπονται συναντήσεις μέχρι το ανώτερο πέντε
ατόμων, όπου τα παιδιά έως και 14 ετών δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό του αριθμού
ατόμων.
Εξαίρεση αποτελεί το διάστημα από τις 24 έως τις 26 Δεκεμβρίου 2020:

Με πόσους ανθρώπους επιτρέπεται να συναντηθώ τα
Χριστούγεννα και την παραμονή Πρωτοχρονιάς;
Από τις 24 έως τις 26 Δεκεμβρίου 2020 επιτρέπεται να συμμετέχουν στο εκάστοτε
νοικοκυριό τέσσερα επιπλέον άτομα από τον στενό οικογενειακό κύκλο. Και σε αυτήν την
περίπτωση δεν προσμετρώνται τα παιδιά έως και 14 ετών. Στον στενό οικογενειακό κύκλο
περιλαμβάνονται τα εξής άτομα: Σύζυγοι, σύντροφοι συμβίωσης, σύντροφοι μη έγγαμης
σχέσης συμβίωσης, συγγενείς σε ευθεία γραμμή, αδέλφια και παιδιά των αδελφών. Εδώ
επιτρέπεται να προστίθενται και μέλη του νοικοκυριού τους, εφόσον δεν ξεπερνιέται ο
αριθμός των τεσσάρων ατόμων άνω των 14 ετών εκτός του εκάστοτε νοικοκυριού.
Για την παραμονή Πρωτοχρονιάς και την Πρωτοχρονιά ισχύουν τα εξής: Οι ιδιωτικές
συναντήσεις σε δημόσιους χώρους πρέπει να περιορίζονται στην εκάστοτε κατοικία και σε
ένα ακόμα νοικοκυριό. Επιτρέπονται συναντήσεις μέχρι το ανώτερο πέντε ατόμων, όπου τα
παιδιά έως και 14 ετών δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό του αριθμού ατόμων.

Ποια είναι η νομική κατάσταση για τους τομείς της
γαστρονομίας και της παροχής υπηρεσιών
διανυκτέρευσης;
Τα εστιατόρια και οι ταβέρνες παραμένουν κλειστά. Επιτρέπεται η διανομή φαγητών και η
παραλαβή τους από το κατάστημα. Απαγορεύονται, επίσης, οι διανυκτερεύσεις για
τουριστικούς σκοπούς. Οι διανυκτερεύσεις για τουριστικούς σκοπούς δεν αποτελούν
διανυκτερεύσεις για επιχειρηματικούς/υπηρεσιακούς σκοπούς.

Πού επιτρέπεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών;
Από τις 16 Δεκεμβρίου έως τις 10 Ιανουαρίου απαγορεύεται η κατανάλωση
οινοπνευματωδών ποτών σε δημόσιους χώρους.

Τα καταστήματα λιανικής θα είναι κλειστά;
Ναι. Τα καταστήματα λιανικής θα είναι κλειστά από τις 16 Δεκεμβρίου. Εδώ εξαιρούνται τα
εξής: Εμπορικά καταστήματα τροφίμων, η διανομή φαγητών και η παραλαβή τους από το
κατάστημα, ποτοπωλεία, λαϊκές αγορές, φαρμακεία, καταστήματα υγιεινής διατροφής,
καταστήματα λιανικής πώλησης προϊόντων υγείας, καταστήματα βρεφικών ειδών,
καταστήματα φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, πρατήρια καυσίμων,

τράπεζες, ταμιευτήρια, ταχυδρομεία, περίπτερα και εφημεριδοπωλεία, καταστήματα
ζωοτροφών και προϊόντων για ζώα, σημεία πώλησης χριστουγεννιάτικων δέντρων,
καταστήματα χονδρικής πώλησης (για πελάτες χονδρικής), η διανομή τροφίμων μέσω
κοινωνικών ιδρυμάτων (τραπέζια εστίασης).

Είναι εφικτή η πώληση μέσω ταχυδρομικών παραγγελιών
και η παραλαβή προϊόντων από τους πελάτες;
Ναι. Η πώληση μέσω ταχυδρομικών παραγγελιών και η παράδοση παραγγελθέντων
προϊόντων επιτρέπονται. Η παραλαβή παραγγελθέντων προϊόντων από τους πελάτες
επιτρέπεται μόνο αν πραγματοποιείται με τήρηση των μέτρων προστασίας από μολύνσεις και
χωρίς επαφή.

Επιτρέπεται να ανοίξουν καταστήματα οικιακού και
τεχνικού εξοπλισμού;
Η λειτουργία καταστήματα οικιακού και τεχνικού εξοπλισμού και ειδών κηπουρικής
επιτρέπεται μόνο για την τροφοδοσία εμπόρων. Η είσοδος άλλων ατόμων σε αυτά τα
καταστήματα δεν επιτρέπεται.

Υπάρχουν αλλαγές σχετικά με την υποχρεωτική χρήση
μάσκας;
Όχι, η υποχρεωτική χρήση μάσκας εξακολουθεί να ισχύει, ιδιαίτερα στους παρακάτω τομείς:





Σε κλειστούς χώρους με δημόσια πρόσβαση ή με κίνηση επισκεπτών και πελατών,
καθώς και στις δημόσιες συγκοινωνίες (ακόμα και στις στάσεις),
σε αγορές και σε παρόμοια σημεία πώλησης σε εξωτερικό χώρο,
μπροστά από καταστήματα λιανικής καθώς και στις θέσεις στάθμευσης και τις
διαδρομές των καταστημάτων,
ενδεχομένως και σε χώρους εργασίας και σε επιχειρησιακούς χώρους, ωστόσο όχι
στις θέσεις εργασίας εφόσον τηρείται η ελάχιστη απόσταση.

Τα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά;
Τα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι και τις 18 Δεκεμβρίου. Η υποχρεωτική εκπαίδευση
εξακολουθεί να ισχύει. Η υποχρεωτική παρουσία στα σχολεία έχει καταργηθεί. Οι γονείς των
μαθητριών/μαθητών των τάξεων 1-7 μπορούν οι ίδιοι να αποφασίσουν εάν το παιδί τους θα
συμμετέχει στα μαθήματα τάξης ή αν θα εκπαιδεύεται στο σπίτι. Από την 8η τάξη και άνω, το
μάθημα πραγματοποιείται κατά βάση με διδασκαλία εξ αποστάσεως.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο www.msb.nrw
.

Πότε ξεκινούν στα σχολεία οι διακοπές των
Χριστουγέννων;
Τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2020. Μετά, ξεκινούν οι διακοπές.
Στις 7 και στις 8 Ιανουαρίου 2021 δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα.

Οι βρεφονηπιακοί και οι παιδικοί σταθμοί θα κλείσουν;
Όχι, οι βρεφονηπιακοί και οι παιδικοί σταθμοί θα παραμείνουν κατά βάση ανοιχτοί. Δεν
υπάρχει απαγόρευση προσέλευσης σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, όπως την
άνοιξη. Η εγγυημένη φροντίδα ισχύει στις εξής περιπτώσεις: Τα παιδιά, για τα οποία είναι
αναπόφευκτη η προσέλευση σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, μπορούν να
συμμετέχουν στα προγράμματα φροντίδας. Οι γονείς που έχουν τη δυνατότητα να
φροντίσουν τα παιδιά τους στο σπίτι, παρακαλούνται επειγόντως να κρατήσουν τα παιδιά
τους στο σπίτι τις επόμενες εβδομάδες. Ωστόσο, αν οι γονείς χρειάζονται βοήθεια και τις
υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν. Περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδιών και Οικογένειας:
https://www.mkffi.nrw/lockdown-hinweise-fuer-die-kindertagesbetreuung-vom-1412-bis-101

Υπάρχει απαγόρευση πυροτεχνημάτων για την παραμονή
Πρωτοχρονιάς;
Σε πολυσύχναστους δρόμους και χώρους (καθορίζονται επακριβώς από τους δήμους)
απαγορεύεται η πυροδότηση πυροτεχνημάτων. Συνιστάται επειγόντως να αποφευχθούν τα
πυροτεχνήματα και στις κατοικίες και να μην πυροδοτηθούν αυτά που ήδη έχουν αγοραστεί.
Έτσι, μπορούν να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα που ενδεχομένως να επιβαρύνουν ακόμα
περισσότερο το έντονα επιφορτισμένο σύστημα υγείας. Επιπλέον, ισχύει από τώρα η
απαγόρευση πώλησης πυροτεχνημάτων.

Τι ισχύει για τις πολιτιστικές εγκαταστάσεις;
Οι συναυλίες και οι παραστάσεις σε θέατρα, όπερες και συναυλιακές αίθουσες,
κινηματογράφους και άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές (πολιτιστικές) εγκαταστάσεις
απαγορεύονται τουλάχιστον μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2021. Το ίδιο ισχύει για τη λειτουργία
μουσείων, εκθέσεων έργων τέχνης, γκαλερί, ανακτόρων, κάστρων, μνημείων και παρόμοιων
εγκαταστάσεων. Επιτρέπεται να λειτουργούν μόνο κινηματογράφοι αυτοκινήτων με
απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των οχημάτων.

Ποιοι κανόνες ισχύουν για τους επαγγελματίες μουσικούς;
Η εκτέλεση δοκιμών για την άσκηση επαγγέλματος εξακολουθεί να επιτρέπεται.
Επιπρόσθετα, επιτρέπεται στους επαγγελματίες μουσικούς να συμμετέχουν σε συναυλίες και
παραστάσεις χωρίς κοινό για μαγνητοσκόπηση ή για μετάδοση μέσω ραδιοφώνου και
Internet.

Τι ισχύει για τις ψυχαγωγικές και ερασιτεχνικές αθλητικές
δραστηριότητες;
Όπως την άνοιξη, οι ψυχαγωγικές και ερασιτεχνικές αθλητικές δραστηριότητες σε
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όλων των δημόσιων και των ιδιωτικών
αθλητικών εγκαταστάσεων, γυμναστηρίων, πισίνων και παρόμοιων εγκαταστάσεων
απαγορεύονται. Αυτό ισχύει και για ατομικά αθλήματα σε αθλητικές
εγκαταστάσεις/ενώσεις, π.χ. τένις ή γκολφ. Το τρέξιμο, το περπάτημα, κτλ.,
επιτρέπονται με τήρηση των περιορισμών επαφής.

Τι ισχύει για τη σχολική άθληση;
Η σχολική άθληση, οι αθλητικές ασκήσεις στα πλαίσια του πρακτικού μέρους σπουδών, η
προπόνηση στις τεχνικές εγκαταστάσεις της ομοσπονδίας και του κρατιδίου της Βόρειας
Ρηνανίας-Βεστφαλίας επιτρέπονται.

Τι ισχύει για τους χώρους ψυχαγωγίας και διασκέδασης;
Μέχρι τις Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2021 απαγορεύεται η λειτουργία των εξής:








Κολυμβητήρια και πισίνες ψυχαγωγίας, σάουνες και ιαματικά λουτρά και παρόμοιες
εγκαταστάσεις
Ζωολογικοί κήποι, πάρκα με ζώα, πάρκα ψυχαγωγίας, παιδικές χαρές σε εσωτερικούς
χώρους και παρόμοιες εγκαταστάσεις για δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου (σε
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους)
Αίθουσες παιγνίων, καζίνο και παρόμοιες εγκαταστάσεις
Κλαμπ, ντισκοτέκ και παρόμοιες εγκαταστάσεις
Πορνεία, οίκοι ανοχής και παρόμοιες εγκαταστάσεις
Εκδρομές με πλοία, άμαξες, ιστορικά τρένα και παρόμοιες εγκαταστάσεις

Σε πρακτορεία και γραφεία στοιχημάτων επιτρέπεται μόνο η λήψη δελτίων παιχνιδιών,
στοιχημάτων, κτλ. Η περαιτέρω παραμονή (π.χ. για παρακολούθηση παιχνιδιών και
διοργανώσεων που σχετίζονται με τα στοιχήματα) δεν επιτρέπεται.

Επιτρέπονται οι διοργανώσεις και οι συγκεντρώσεις;
Οι διοργανώσεις και οι συγκεντρώσεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν στους ιδιαίτερους
κανονισμούς της διάταξης για την προστασία από τον κορονοϊό, απαγορεύονται τουλάχιστον
μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2021.
Εξακολουθούν να επιτρέπονται – με τήρηση των προϋποθέσεων που ισχύουν στην εκάστοτε
περίπτωση – μεταξύ άλλων, τα εξής:



Οι συγκεντρώσεις σύμφωνα με τον νόμο περί συγκεντρώσεων (π.χ. διαδηλώσεις,
εκτός από τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και την 1η Ιανουαρίου 2021)
Οι διοργανώσεις που εξυπηρετούν για τον βασικό εφοδιασμό του πληθυσμού, την
τήρηση της δημόσιας ασφάλειας και τάξης ή τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και τις







δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. ακόμα και κομματικές συγκεντρώσεις για την κατάρτιση
υποψηφίων εκλογικής περιφέρειας ή αιμοδοσίες) και δεν μπορούν να μετατεθούν σε
κάποιο χρονικό διάστημα μετά τις 10 Ιανουαρίου 2021 για νομικούς ή πραγματικούς
λόγους
Οι συνεδριάσεις νομικά προβλεπόμενων οργάνων, π.χ. εταιρείες, κόμματα, ενώσεις ή
σύλλογοι ιδιοκτητών διαμερισμάτων, οι οποίες δεν μπορούν να διενεργηθούν
ψηφιακά
Κηδείες
Πολιτικοί γάμοι
Εκκλησιασμός

Ποιοι κανονισμοί ισχύουν για τον εκκλησιασμό και άλλες
συγκεντρώσεις για την άσκηση της θρησκευτικής
λατρείας;
Οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές κοινότητες μπορούν να αποφασίζουν, σε συνάρτηση με το
τοπικό συμβάν μόλυνσης, τον βαθμό στον οποίο οι συγκεντρώσεις θα πραγματοποιούνται με
φυσική παρουσία και θα ενημερώνουν τις κατά τόπους αρμόδιες δημόσιες αρχές. Πρέπει να
διασφαλίζουν την τήρηση της ελάχιστης απόστασης, να περιορίζουν τον αριθμό
συμμετεχόντων, να εφαρμόζουν την απαίτηση κοινοποίησης για συγκεντρώσεις με έναν
αναμενόμενο αριθμό επισκεπτών που μπορεί να οδηγήσει σε υπέρβαση της χωρητικότητας,
να υποχρεώνουν τους συμμετέχοντες να φορούν μάσκα ολοήμερης χρήσης ακόμα και στα
καθίσματα, να καταγράφουν τα στοιχεία επικοινωνίας των συμμετεχόντων και να μην
επιτρέπουν τους ψαλμούς των ενοριτών.
Οι κανονισμοί για τον εκκλησιασμό και την άσκηση της θρησκευτικής λατρείας που θα
καταρτιστούν από τις διεπαγγελματικές οργανώσεις των εκκλησιών και των θρησκευτικών
κοινοτήτων σύμφωνα με την § 1, εδάφιο 3 της διάταξης για την προστασία από τον κορονοϊό,
πρέπει να υποβληθούν στην Καγκελαρία του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.
Σε αυτήν την περίπτωση, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ μπορούν να απευθύνονται μέσω email στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: Referat_I_B3@stk.nrw.de.
Οι κοινότητες που ανήκουν σε μία διεπαγγελματική οργάνωση, οφείλουν να συντονίζουν τα
δικά τους προγράμματα προστασίας στα πλαίσια της εκάστοτε διεπαγγελματικής οργάνωσης.
Τα προγράμματα προστασίας κοινοτήτων / θρησκευτικών κοινοτήτων που δεν ανήκουν σε
κάποια ένωση, πρέπει να υποβάλλονται στον αρμόδιο δήμο.
Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη διάταξη για την προστασία από τον κορονοϊό; Μπορείτε να
στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση corona@nrw.de.

