Jakie ograniczenia w zakresie kontaktów obowiązują?
Ograniczenia w zakresie kontaktów pozostają bez zmian: prywatne spotkania w przestrzeni
publicznej bez zachowania minimalnego odstępu muszą zostać ograniczone do własnego i
jednego dodatkowego gospodarstwa domowego. Maksymalnie dozwolone jest jednak
spotkanie pięciu osób, przy czym dzieci do 14 roku życia włącznie nie są wliczane do liczby
osób.
Wyjątek obowiązuje od 24 do 26 grudnia 2020 r.:

Z iloma osobami mogę spotkać się w Święta i w Sylwestra?
Od 24 do 26 grudnia 2020 r. do osób z własnego gospodarstwa domowego mogą dołączyć
kolejne cztery najbliższe osoby. Również tutaj dzieci do 14 roku życia włącznie nie są
wliczane do liczby osób. Do grona najbliższych należą: małżonkowie, partnerzy życiowi,
osoby żyjące w związkach partnerskich, krewni w pierwszej linii, rodzeństwo i dzieci
rodzeństwa. Również członkowie ich gospodarstw domowych mogą przybyć, jeśli nie
zostanie przekroczona liczba czterech osób powyżej 14 roku życia spoza własnego
gospodarstwa domowego.
W Sylwestra i Nowy Rok obowiązują następujące zasady: prywatne spotkania w przestrzeni
publicznej należy ograniczyć do własnego i jednego dodatkowego gospodarstwa domowego.
Maksymalnie dozwolone jest jednak spotkanie pięciu osób, przy czym dzieci do 14 roku
życia włącznie nie są wliczane do liczby osób.

Jaki jest stan prawny obowiązujący dla gastronomii oraz
ofert noclegowych?
Restauracje i lokale gastronomiczne pozostają zamknięte. Dozwolone są tylko usługi z
dowozem i odbiorem. Zabronione jest także oferowanie noclegów w celach turystycznych.
Noclegi zawodowe/służbowe nie są zaliczane do noclegów turystycznych.

Gdzie można spożywać alkohol?
Od 16 grudnia do 10 stycznia zabronione jest spożywanie alkoholu w miejscach publicznych.

Czy handel detaliczny zostanie zamknięty?
Tak. Handel detaliczny zostanie zamknięty od 16 grudnia. Zamknięcie nie obejmuje: sklepów
spożywczych, usług z dostawą i odbiorem, sklepów z napojami, targów produktów
spożywczych, aptek, sklepów ze zdrową żywnością, sklepów medycznych, sklepów z
artykułami dla niemowląt, drogerii, stacji benzynowych, banków, kas oszczędnościowych,
placówek pocztowych, kiosków i sklepów z prasą, sklepów zoologicznych, punktów
sprzedaży choinek, hurtowni (dla klientów hurtowych), wydawania żywności przez instytucje
społeczne (Tafel).

Czy sprzedaż wysyłkowa oraz odbieranie towarów przez
klientów jest możliwe?
Tak. Handel wysyłkowy oraz dostarczanie zamówionych towarów są dozwolone. Odbieranie
zamówionych towarów przez klientów jest dozwolone wyłącznie, jeśli możliwe jest
bezkontaktowa realizacja z zachowaniem środków ochrony przed zakażeniem.

Czy sklepy budowlane mogą być otwarte?
Sklepy budowlane oraz ogrodnicze mogą być w dalszym ciągu otwarte w celu zapewnienia
zaopatrzenia dla osób prowadzących działalność. Dla innych osób wstęp nie jest dozwolony.

Czy wprowadzone zostały zmiany w obowiązku noszenia
maseczek?
Noszenie maseczki jest w dalszym ciągu obowiązkowe, szczególnie w następujących
obszarach:






w zamkniętych pomieszczeniach, które są dostępne publicznie lub dla turystów i
klientów, a także w środkach lokalnego publicznego transportu pasażerskiego (także
na przystankach),
na targach i w tym podobnych punktach sprzedaży na zewnątrz,
przed sklepami detalicznymi oraz na przynależnych do nich parkingach i drogach,
ewentualnie także w miejscach pracy, jednak nie na stanowisku pracy, jeśli możliwe
jest zachowanie minimalnego odstępu.

Czy szkoły pozostają otwarte?
Szkoły pozostają otwarte do 18 grudnia włącznie. Obowiązek szkolny obowiązuje.
Obowiązek obecności na zajęciach w szkołach został zniesiony. Rodzice uczniów i uczennic
w klasach 1–7 sami decydują, czy dziecko ma uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, czy
będzie uczyć się w domu. Od klasy 8 zajęcia odbywają się zasadniczo w trybie zdalnym.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.msb.nrw.

Kiedy rozpoczynają się ferie świąteczne w szkołach?
Stanęło na tym, że zajęcia w szkołach będą odbywały się do 18 grudnia 2020 r. Następnie
zaczynają się ferie. W dniach 7 i 8 stycznia 2021 r. nie ma lekcji.

Czy zamknięte będą także placówki dziennej opieki nad
dziećmi?

Nie, placówki dziennej opieki nad dziećmi zasadniczo pozostają otwarte. Wprowadzenie
zakazu wstępu, jak miało to miejsce wiosną, nie jest planowane. Obowiązuje gwarancja
opieki: dzieci, dla których uczęszczanie do placówki dziennej opieki jest nieodzowne,
otrzymają ofertę w zakresie opieki. Rodzice, którzy mają możliwość opieki nad dziećmi w
domu, są proszeni, by robić to w najbliższych tygodniach. Jeśli jednak rodzice potrzebują
pomocy i opieki nad dziećmi, otrzymają ją. Więcej informacji można znaleźć na stronie
internetowej Ministerstwa ds. Dzieci i Rodziny: https://www.mkffi.nrw/lockdown-hinweisefuer-die-kindertagesbetreuung-vom-1412-bis-101

Czy w Sylwestra obowiązuje zakaz używania
fajerwerków?
Na ruchliwych ulicach i placach (konkretnie określonych przez gminy) używanie
fajerwerków będzie zabronione. Usilnie zaleca się także, by zrezygnować z prywatnych
fajerwerków przy domu i nie odpalać już zakupionych fajerwerków. Pozwoli to uniknąć
obrażeń, które mogłyby dodatkowo zajmować już i tak znacznie obciążony system opieki
zdrowotnej. Ponadto od zaraz obowiązuje zakaz sprzedaży fajerwerków.

Co z organizacjami kulturalnymi?
Organizowanie koncertów i występów w teatrach, operach i salach koncertowych, kinach i
innych publicznych lub prywatnych obiektach (kulturalnych) jest zabronione co najmniej do
10 stycznia 2021 r. To samo dotyczy działalności muzeów, wystaw sztuki, galerii, pałaców,
zamków, miejsc pamięci i tym podobnych obiektów. Dozwolona jest tylko działalność kin
samochodowych, w których zachowany zostanie odstęp 1,5 metra pomiędzy samochodami.

Jakie zasady obowiązują dla zawodowych muzyków?
Próby zaliczające się do wykonywania zawodu są w dalszym ciągu dozwolone. Zawodowi
muzycy mogą też wykonywać koncerty i występy bez udziału publiczności w celu nagrania
lub transmisji przez radio lub Internet.

Jakie zasady obowiązują dla sportu rekreacyjnego i
amatorskiego?
Uprawianie sportu rekreacyjnego i amatorskiego jest – podobnie jak wiosną – zabronione na
oraz w publicznych lub prywatnych obiektach sportowych, studiach fitness, basenach itp.
Dotyczy to także indywidualnych dyscyplin sportowych w obiektach/klubach sportowych, jak
np. tenis czy golf. Dozwolone jest uprawianie joggingu, marszu itp. pod warunkiem
przestrzegania ograniczeń w zakresie kontaktów.

Jakie zasady obowiązują dla sportu w szkołach?
Sport w szkołach, sportowe zajęcia praktyczne w ramach studiów, trening w bazach
federalnych i krajowych w Nadrenii Północnej-Westfalii są dozwolone.

Co z lokalami rekreacyjnymi i rozrywkowymi?
Do 10 stycznia 2021 r. zabroniona jest działalność:







basenów pływackich i rekreacyjnych, saun, term i tym podobnych obiektów,
ogrodów zoologicznych, parków rekreacyjnych, wewnętrznych placów zabaw i tym
podobnych obiektów rekreacyjnych (wewnętrznych i zewnętrznych),
salonów gier, kasyn i tym podobnych obiektów,
klubów, dyskotek i tym podobnych obiektów,
domów publicznych i tym podobnych obiektów,
statków wycieczkowych, powozów, zabytkowych kolejek i tym podobnych obiektów.

W punktach przyjmowania zakładów oraz punktach bukmacherskich dozwolone jest tylko
przyjmowanie kuponów, zakładów itp. Pobyt wykraczający poza ten zakres (na przykład w
celu oglądania meczy lub wydarzeń, których dotyczą zakłady) jest niedozwolony.

Czy dozwolone są wydarzenia i zgromadzenia?
Wydarzenia i zgromadzenia, które nie podlegają specjalnym regulacjom rozporządzenia w
sprawie ochrony przed koronawirusem, są zabronione co najmniej do 10 stycznia 2021 r.
Dozwolone pozostają – pod warunkami określonymi dla poszczególnych przypadków –
między innymi:








zgromadzenia na podstawie ustawy o zgromadzeniach (np. demonstracje, z wyjątkiem
31 grudnia 2020 oraz 1 stycznia 2021)
wydarzenia służące do realizacji podstawowego zaopatrzenia społeczeństwa,
utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz służące użyteczności
publicznej i zabezpieczeniu warunków bytowych (np. także zebrania partyjne w celu
wyłonienia kandydatów okręgów wyborczych lub akcje krwiodawstwa), które z
przyczyn prawnych lub faktycznych nie mogą zostać przeniesione na okres po 10
stycznia 2021 r.
posiedzenia prawnie przewidzianych gremiów, towarzystw, partii, stowarzyszeń lub
wspólnot mieszkaniowych, które nie mogą zostać przeprowadzone cyfrowo
pogrzeby
śluby cywilne
msze.

Jakie zasady obowiązują dla mszy oraz innych
zgromadzeń w celach religijnych?
Kościoły i wspólnoty religijne przy uwzględnieniu lokalnej sytuacji epidemiologicznej
decydują, w jakim zakresie zgromadzenia mogą odbywać się z udziałem osób, i informują o
tym właściwe władze na miejscu. Zapewniają zachowanie minimalnego dystansu, ograniczają
liczbę uczestników, wprowadzają obowiązek zgłoszenia dla zgromadzeń, w przypadku
których spodziewana jest taka liczba odwiedzających, która mogłaby doprowadzić do
przekroczenia pojemności, zobowiązują uczestników do noszenia maseczek także na miejscu
siedzącym, rejestrują dane kontaktowe uczestników i rezygnują ze śpiewania pieśni.

Regulacje dotyczące mszy i innych zgromadzeń w celach religijnych, które powinny zostać
opracowane przez organizacje zrzeszające zgodnie z § 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie
ochrony przed koronawirusem, powinny zostać przedłożone w Kancelarii Państwa kraju
związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii. W tym celu WYŁĄCZNIE KOŚCIOŁY I INNE
WSPÓLNOTY RELIGIJNE mogą zgłaszać się przez e-mail na adres:
Referat_I_B3@stk.nrw.de.
Parafie przynależące do organizacji zrzeszających są zobowiązane do uzgodnienia swoich
koncepcji ochrony w obrębie danej organizacji zrzeszającej.
Koncepcje ochrony parafii/wspólnot religijnych, które nie przynależą do organizacji
zrzeszających, należy przedłożyć we właściwej gminie.
Czy mają Państwo pytania dotyczące rozporządzenia w sprawie ochrony przed
koronawirusem? Można je kierować na adres corona@nrw.de.

