Koja ograničenja kontakata važe?
Ograničenja za kontakt ostaju na snazi: privatni sastanci u javnim prostorima bez poštivanja
minimalne udaljenosti moraju se smanjiti na vaše i na još jedno kućanstvo. Može se susresti
najviše pet osoba, međutim, djeca do 14 godina starosti ne računaju se pri izračunavanju broja
ljudi.
Iznimka se primjenjuje od 24. do 26. prosinca 2020:

Sa koliko ljudi se mogu sresti na Božić i Silvestrovo?
Od 24. do 26. prosinca 2020, još četiri osobe iz najužeg kruga obitelji mogu se pridružiti uz
vlastito kućanstvo. I ovdje, djeca do navršenih 14 godina ne računaju se. Uži krug obitelji
uključuje: supružnike, životne partnere, partnere u izvanbračnoj zajednici, rodbinu po prvoj
liniji, braću i sestre i njihovu djecu. Članovi njihovih kućanstava također se mogu pridružiti,
pod uvjetom da se ne premaši broj od četiri osobe starije od 14 godina izvan vlastitog
kućanstva.
Na Silvestrovo i dan Nove godine vrijedi sljedeće: Privatni sastanci u javnim prostorima
trebaju se svesti na vaše vlastito i na još jedno drugo kućanstvo. Može se susresti najviše pet
osoba, međutim, djeca do 14 godina starosti ne računaju se pri izračunavanju broja ljudi.

Kakva je pravna situacija u području gastronomije i
ponuda smještaja?
Restorani i gostionice ostat će zatvoreni. Dopuštena je samo usluga odvoza ili preuzimanja.
Zabranjena su i noćenja u turističke svrhe. Poslovna noćenja se ne smatraju turističkim
noćenjima.

Gdje se alkohol može konzumirati?
Od 16. prosinca do 10. siječnja zabranjena je konzumacija alkoholnih pića na javnim
mjestima.

Hoće li trgovine na malo biti zatvorene?
Da. Trgovine na malo bit će zatvorene od 16. prosinca. Iznimke su ovo: trgovine životnim
namirnicama, usluge prijevoza i dostave, trgovine pićem, tjedne tržnice prehrambenih
proizvoda, ljekarne, prodavaonice zdrave hrane, prodavaonice medicinske opreme,
specijalizirane trgovine za bebe, drogerije, benzinske crpke, banke, štedionice, pošte, kiosci i
prodajna mjesta za novine, tržnice za hranu za životinje i trgovine za životinje, prodajna
mjesta za prodaju božićnih drvca, veletrgovci (za veleprodajne kupce), distribucija hrane
putem socijalnih institucija (odbora).

Mogu li kupci poslati narudžbu poštom i preuzeti robu?
Da. Dopuštena je narudžba poštom i dostava naručene robe. Preuzimanje naručene robe od
strane kupaca dopušteno je samo ako se može obaviti beskontaktno, uzimajući u obzir mjere
zaštite od infekcija.

Smiju li trgovine građevinske opreme biti otvorene?
Rad građevinskih trgovina i vrtnih centara dopušten je samo opskrbi obrtnika. Drugim
osobama ulaz ne smije biti dozvoljen.

Postoje li promjene u zahtjevu za maskom?
Ne, zahtjev za maskom i dalje vrijedi posebno za sljedeća područja:
• u zatvorenim prostorijama koje su javne ili dostupne posjetiteljima i kupcima, kao i u
javnom prijevozu (također na stajalištima),
• na tržnicama i sličnim prodajnim mjestima na otvorenom,
• ispred maloprodajnih trgovina i na pripadajućim parkiralištima i putevima,
• ako je potrebno, također na radnim mjestima i u tvornicama, ali ne na radnom mjestu
na kojem se sjedi ako se može održavati minimalna udaljenost.

Hoće li škole ostati otvorene?
Škole će ostati otvorene do 18. prosinca. I dalje ostaje obvezno školovanje. Ukinuto je
obvezno pohađanje škola. Roditelji učenika od 1. do 7. razreda sami odlučuju hoće li njihovo
dijete sudjelovati u nastavi u školi ili će učiti kod kuće. Od 8. razreda nadalje, nastava se
uglavnom održava kao nastava na daljinu.
Možete pronaći više informacija na www.msb.nrw

Kada počinje božićni raspust u školama?
Ostaje da će se nastava odvijati do 18. prosinca 2020. Tada počinje raspust. Neće biti nastave
7. i 8. siječnja 2021. godine.

Hoće li se dnevna skrb zatvoriti?
Ne, ponude vrtića ostaju načelno otvorene. Neće se kao u proljeće izreći zabrana ulaska.
Jamstvo skrbi važi: Djeca za koju je nužna ponuda pohađanja dječjeg vrtića dobivaju ponudu

njege. Roditelji koji imaju priliku čuvati djecu kod kuće potiču se da to učine u sljedećih
nekoliko tjedana. Međutim, kada roditelji trebaju pomoć i njegu, oni je dobivaju. Više
informacija možete pronaći na web stranici Ministarstva za djecu i obitelj:
https://www.mkffi.nrw/lockdown-hinweise-fuer-die-kindertagesbetreuung-vom-1412-bis-101

Postoji li zabrana vatrometa na Silvestrovo?
Vatromet će biti zabranjen na prometnim ulicama i trgovima (konkretno definiranim od strane
općina). Hitno se preporučuje izbjegavanje privatnih vatrometa kod kuće i nepaljenje
vatrometa koji su već kupljeni. Na taj se način mogu izbjeći ozljede koje bi postavile dodatne
zahtjeve zdravstvenom sustavu koji je već jako opterećen. Tu je i zabrana prodaje vatrometa s
trenutnim učinkom.

Što se događa s kulturnim institucijama?
Koncerti i predstave u kazalištima, opernim i koncertnim dvoranama, kinima i drugim javnim
ili privatnim (kulturnim) institucijama zabranjeni su najmanje do 10. siječnja 2021. godine.
Isto se odnosi na rad muzeja, umjetničkih izložbi, galerija, palača, dvoraca, spomenika i
sličnih institucija. Samo auto kina na udaljenosti od 1,5 metara između vozila smiju raditi.

Koja pravila važe za profesionalne glazbenike?
Probno vođenje, koje je dio profesionalne prakse, još uvijek je dopušteno. Profesionalnim
glazbenicima je također dozvoljeno svirati koncerte i nastupe bez publike za snimanje ili
emitiranje na radiju i internetu.

Što važi na rekreativni i amaterski sport?
Kao i u proljeće, rekreativni i amaterski sportovi nisu dopušteni u svim javnim i privatnim
sportskim objektima, fitnes studijima, bazenima i sličnim objektima. To se također odnosi na
pojedinačne sportove u sportskim objektima / klubovima, poput tenisa ili golfa. Trčanje,
hodanje itd. i dalje su dopušteni, pod uvjetom da se poštuju ograničenja kontakta.

Što važi za sport u školama?
Dopušteni su školski sportovi, praktične sportske vježbe kao dio studijskih programa, treninzi
za visoke performanse Severne Rajne-Vestfalije i na saveznom nivou.

Što se događa s mjestima za odmor i zabavu?

Do 10. siječnja 2021 zabranjen je rad sljedećih objekata:
• bazeni i zabavni bazeni, saune i terme i slični sadržaji,
• zoološki vrtovi, životinjski parkovi, zabavni parkovi, zatvorena igrališta i slični sadržaji za
rekreacijske aktivnosti (u zatvorenom i na otvorenom),
• igraonice, kockarnice i slični sadržaji
• klubovi, diskoteke i slične ustanove,
• bordeli, javne kuće i slične institucije,
• izleti brodovima, kočijama, povijesnim vlakovima i sličnim objektima.
U kladionicama i na mjestima za klađenje dopušteno je samo prihvaćanje tiketa, oklada i
slično. Zadržavanje dulje od ovog (npr. praćenje igara i događaja na koje se odnose oklade)
nije dopušteno.

Jesu li događaji i okupljanja i dalje dopušteni?
Događaji i sastanci koji ne potpadaju pod posebne odredbe Pravilnika o zaštiti od korone
zabranjeni su najmanje do 10. siječnja 2021. godine.
Sljedeće je dopušteno - pod uvjetom da se važeća pravila poštuju u svakom pojedinačnom
slučaju – između ostalog:
• sastanci prema Zakonu o okupljanju (npr. demonstracije, osim 31. prosinca 2020. i 1.
siječnja 2021.)
• događaji koji služe osnovnim potrebama stanovništva, održavanju javne sigurnosti i
reda ili općenitoj javnoj službi i pružanju usluga (npr. također stranački sastanci radi
popisa kandidata u izbornoj jedinici ili darivanja krvi) i sastanci koji se iz pravnih ili
činjeničnih razloga ne mogu odložiti na razdoblje nakon 10. siječnja 2021
• sastanci zakonski propisanih tijela, tvrtki, stranaka, partija, udruga ili udruga vlasnika
stanova, koji se ne mogu provoditi digitalno
• sprovodi
• građanska vjenčanja
• crkvene službe.

Koji propisi postoje za crkvene službe i druga okupljanja
u vjerske svrhe?
Crkve i vjerske zajednice odlučuju u kojoj mjeri se sastanci mogu održavati u prisutnosti,
uzimajući u obzir lokalnu stopu zaraženosti, i o tome obavještavaju lokalne vlasti. Oni
osiguravaju poštivanje minimalne udaljenosti, ograničavaju broj sudionika, uvode zahtjev za
registraciju za one sastanke na kojima se očekuje broj posjetitelja koji bi mogli dovesti do
iskorištavanja kapaciteta, obvezuju sudionike da nose svakodnevno masku i na sjedalu, bilježe
podatke za kontakt sudionika i odriču se zajedničkog pjevanja.
Propise o crkvenim službama i drugim okupljanjima za vjersku praksu koje će izraditi krovne
organizacije u skladu s Člankom 1 odjeljak 3 Pravilnika o zaštiti od korona od strane crkava i

vjerskih zajednica treba predati Državnom uredu Sjeverne Rajne-Vestfalije. ISKLJUČIVO
CRKVE I OSTALE VJERSKE ZAJEDNICE mogu poslati e-poštu na:
Referat_I_B3@stk.nrw.de.
Općine koje pripadaju krovnoj udruzi dužne su koordinirati svoje koncepte zaštite unutar
odgovarajuće krovne udruge. Koncepti zaštite općina / vjerskih zajednica koje nisu članice
udruge moraju se dostaviti nadležnoj općini.
Imate li pitanja o Pravilniku o zaštiti od korone? Tada možete kontaktirati adresu e-pošte
corona@nrw.de.

