Ce limitări de contact se aplică?
Limitarea contactului rămâne în continuare în vigoare: întrunirile private în spaţiu public, fără
respectarea distanţei minime trebuie reduse la maxim două familii. Numărul maxim de
persoane este însă de cinci, iar copiii până la vârsta de 14 ani, inclusiv, nu sunt luaţi în
considerare la calcularea numărului de persoane.
O excepţie de la această prevedere se aplică în perioada 24 - 26 decembrie 2020:

Cu câte persoane mă pot întâlni de Crăciun şi Anul Nou?
În perioada 24 - 26 decembrie 2020 se mai pot alătura propriei familii alte patru persoane din
cercul familial restrâns. Nici în acest copiii până la vârsta de 14 ani, inclusiv, nu sunt luaţi în
considerare la calcularea numărului de persoane. Din cercul familial restrâns fac parte:
soţul/soţia, partenerii de viaţă, partenerii din cadrul unui parteneriat civil, rude de gradul întâi,
fraţi şi surori şi copii ai acestora. Se pot alătura şi membri ai familiilor acestora, câtă vreme nu
este depăşit numărul de patru persoane cu vârsta de peste 14 ani din afara propriei familii.
În ziua premergătoare Anului Nou şi în ziua Anului Nou se aplică următoarele: întrunirile
private în spaţiu public trebuie reduse la maxim două familii. Numărul maxim de persoane
este însă de cinci, iar copiii până la vârsta de 14 ani, inclusiv, nu sunt luaţi în considerare la
calcularea numărului de persoane.

Care este situaţia legală în ceea ce priveşte unităţile de
gastronomie şi de unităţile de cazare?
Restaurantele, barurile şi cafenelele rămân închise. Sunt permise doar serviciile de livrare sau
ridicare. De asemenea, sunt interzise şi activităţile de cazare în scopuri turistice. Nu sunt
considerate activităţi de cazare în scopuri turistice cele în interes de serviciu sau de afaceri.

Unde este permisă consumarea alcoolului?
De la 16 decembrie până la 10 ianuarie este interzis consumul băuturilor alcoolice în spaţiul
public.

Se vor închide unităţile de comerţ cu amănuntul?
Da. Unităţile de comerţ cu amănuntul se vor închide începând din data de 16 decembrie. Sunt
exceptate de la această prevedere: magazinele alimentare, serviciile de livrare şi ridicare,
magazinele de băuturi, pieţele alimentare săptămânale, farmaciile, magazinele de produse
naturiste şi organice, magazinele de produse medicale, magazinele cu articole pentru nou
născuţi, drogheriile, benzinăriile, băncile, casele de economii, oficiile poştale, chioşcurile şi
punctele de vânzare a presei, magazinele de hrană şi articole pentru animale, punctele de
vânzare a brazilor de Crăciun, unităţile de comerţ en gros (pentru clienţi en gros), oferirea de
alimente de către instituţii sociale (tarabe).

Este posibilă expedierea şi ridicarea mărfurilor de către
clienţi?
Da. Comerţul prin poştă şi livrarea mărfurilor comandate sunt permise. Ridicarea mărfurilor
comandate de către clienţi este permisă numai dacă se poate desfăşura cu respectarea
măsurilor de protecţie împotriva infecţiilor şi cu evitarea contactului.

Este permisă funcţionarea marilor magazine cu materiale
de construcţii?
Funcţionarea marilor magazine cu materiale de construcţii şi grădinărit este permisă numai
pentru aprovizionarea comercianţilor. Accesul altor persoane nu trebuie permis.

Există modificări în ceea ce priveşte obligativitatea
purtării măştii?
Nu, obligativitatea purtării măştii este în continuare în vigoare, în special în următoarele
situaţii:





în spaţii închise, care sunt accesibile publicului sau traficului vizitatorilor şi al
clienţilor, precum şi în vehiculele de transport public local (şi în staţii),
în pieţe sau alte puncte de vânzare similare din aer liber,
în faţa magazinelor de comerţ cu amănuntul şi în parcările şi pe căile de acces aferente
acestora,
eventual şi în spaţiile şi unităţile de lucru, însă nu şi în postul de lucru în cazul în care
poate fi respectată distanţa minimă.

Şcolile rămân deschise?
Şcolile rămân deschise până la data de 18 decembrie, inclusiv. Obligativitatea desfăşurării
cursurilor se menţine în continuare. Obligativitatea prezenţei la cursuri a fost suspendată.
Părinţii elevilor din clasele 1-7 pot decide singuri dacă elevul va fi prezent la desfăşurarea
cursurilor sau va învăţa de acasă. Începând cu clasa a 8-a cursurile se vor desfăşura exclusiv
de la distanţă.
Informaţii suplimentare sunt disponibile la adresa www.msb.nrw
.

Când începe vacanţa de iarnă a elevilor?
Cursurile se vor desfăşura până la data de 18 decembrie 2020. Apoi începe vacanţa de iarnă.
În zilele de 7 şi 8 ianuarie 2021 nu se vor desfăşura cursuri.

Se vor suspenda serviciile de îngrijire a copiilor pe timp de
zi?
Nu, serviciile de îngrijire a copiilor pe timp de zi se menţin. Nu se instituie o interdicţie
privind serviciile de îngrijire a copiilor pe timp de zi, aşa cum a fost cazul în primăvară.
Garanţia serviciilor de îngrijire se aplică în felul următor: copiii, pentru care serviciile de
îngrijire pe timp de zi sunt indispensabile, vor avea acces la acestea. Părinţii care au
posibilitatea să îşi îngrijească copiii acasă sunt rugaţi insistent să facă acest lucru pe parcursul
următoarelor săptămâni. În cazul în care părinţii au totuşi nevoie de ajutor şi de serviciile de
îngrijire pe timp de zi a copiilor, ei vor avea acces la acestea. Informaţii suplimentare sunt
disponibile pe pagina de internet a ministerului pentru copii şi familie:
https://www.mkffi.nrw/lockdown-hinweise-fuer-die-kindertagesbetreuung-vom-1412-bis-101

Există interdicţii privind artificiile de Anul Nou?
Pe străzile şi în pieţele circulate (stabilirea concretă a acestora se face de către autorităţile
locale) va fi interzisă folosirea artificiilor. Vă recomandăm insistent să renunţaţi la folosirea
artificiilor şi în mediul privat şi să nu aprindeţi artificiile deja cumpărate. În acest fel pot fi
evitate eventuale răniri, care ar solicita şi mai mult sistemul de sănătate publică, aflat deja sub
o presiune majoră. În plus, din momentul de faţă intră în vigoare o interdicţie de vânzare a
artificiilor.

Ce se întâmplă cu instituţiile culturale?
Concertele şi reprezentaţiile în teatre, opere şi săli de concerte, cinematografe şi alte instituţii
(culturale) publice sau private sunt interzise cel puţin până la data de 10 ianuarie 2021.
Aceeaşi prevedere se aplică şi în ceea ce priveşte funcţionarea muzeelor, expoziţiilor de artă,
a galeriilor, castelelor, monumentelor istorice şi a altor unităţi similare. Pot rămâne deschise
doar cinematografele cu acces auto, cu păstrarea unei distanţe de 1,5 metri între vehicule.

Ce reglementări se aplică pentru muzicienii profesionişti?
Exercitarea profesiei în scop de testare este în continuare permisă. De asemenea, muzicienii
profesionişti pot desfăşura concerte şi reprezentaţii fără public, pentru înregistrări şi
transmisiuni radio şi pe internet.

Ce reglementări se aplică în ceea ce priveşte sportul în aer
liber şi la nivel de amatori?
Ca şi în primăvară, sportul în aer liber şi la nivel de amatori este interzis în toate
bazele sportive publice şi private, studiourile de fitness, bazine de înot şi alte unităţi
similare. Această prevedere se aplică şi în ceea ce priveşte tipurile de sport
individual, în baze şi asociaţii sportive, cum ar fi tenisul sau golful. Sunt permise
joggingul şi plimbarea, cu respectarea prevederilor privind limitarea contactului.

Ce reglementări se aplică în ceea ce priveşte sportul
şcolar?
Sportul şcolar, exerciţiile practice de sport desfăşurate în cadrul cursurilor, antrenamentele în
cadrul bazelor sportive naţionale din Nordrhein-Westfalen şi în bazele sportive zonale sunt
permise.

Ce se întâmplă cu unităţile de petrecere a timpului liber?
Până la data de 10 ianuarie 2021 este interzisă funcţionarea








bazinelor şi parcurilor acvatice, a saunelor şi termelor şi a altor unităţi similare,
grădinilor zoologice, parcurilor de animale, a parcurilor de petrecere a timpului liber, a
locurilor de joacă în spaţii închise şi a altor unităţi similare pentru petrecerea timpului
liber (în spaţii închise şi în aer liber),
sălilor de jocuri, cazinourilor şi a altor unităţi similare
cluburilor, discotecilor şi a altor unităţi similare,
Bordelurilor,spaţiilor de desfăşurare a prostituţiei şi a altor unităţi similare,
deplasările de agrement cu nave, trăsuri, trenuri de epocă şi altele similare.

În agenţiile şi centrele de pariuri este permisă doar primirea biletelor de participare la joc, a
pariurilor etc. Staţionarea în alte scopuri (ca de exemplu pentru urmărirea jocurilor şi a
evenimentelor pentru care au fost făcute pariurile) nu este permisă.

Evenimentele şi adunările mai sunt permise?
Evenimentele şi adunările care nu fac obiectul reglementărilor speciale ale regulamentului
privind protecţia împotriva coronavirus sunt interzise cel puţin până la data de 10 ianuarie
2021.
Cu respectarea condiţiilor aplicabile în fiecare caz individual, sunt permise, printre altele:








adunările desfăşurate în conformitate cu legea privind adunările (de ex. demonstraţii,
cu excepţia zilelor de 31 decembrie 2020 şi 1 ianuarie 2021)
evenimentele care servesc asigurării necesităţilor de bază ale populaţiei, menţinerii
siguranţei şi ordinii publice sau a serviciilor publice şi de asistenţă generală (de ex. şi
mitinguri de partid pentru prezentarea candidaţilor dintr-un district electoral sau
servicii de donare de sânge) şi care, din motive ce ţin de prevederile legale sau de
starea de fapt, nu pot fi amânate pentru un moment de după data de 10 ianuarie 2021
Şedinţe ale comitetelor prevăzute de lege, cum ar fi societăţi, partide, uniuni sau
asociaţii ale proprietarilor de locuinţe care nu se pot desfăşura online
înmormântări
cununii civile
servicii religioase.

Ce reglementări se aplică în ceea ce priveşte serviciile
religioase şi alte adunări de practicare a religiei?

Bisericile şi comunităţile religioase decid, ţinând seama de situaţia infecţiilor la nivel local, în
ce măsură este posibilă desfăşurarea adunărilor care presupun prezenţa şi informează în acest
sens autorităţile locale. Ele asigură respectarea distanţei minime, limitează numărul
participanţilor, introduc necesitatea înregistrării pentru adunări la care este de aşteptat un
număr mare de vizitatori şi care ar putea duce la depăşirea spaţiului disponibil, obligă
participanţii să poarte mască chiar şi atunci când se află pe scaun, înregistrează datele de
contact ale participanţilor şi renunţă la cântatul în comun al congregaţiei.
Reglementările privind serviciile religioase şi alte adunări de practicare a religiei, care, în
conformitate cu § 1 paragraf 3 al regulamentului privind protecţia împotriva coronavirus,
trebuie elaborate de către organizaţiile tutelare ale bisericilor şi ale comunităţilor religioase,
trebuie prezentate cancelariei de stat a landului Nordrhein-Westfalen. În acest sens, poate fi
utilizată următoarea adresă de e-mail, EXCLUSIV DE CĂTRE BISERICI ŞI ALTE
COMUNITĂŢI RELIGIOASE: Referat_I_B3@stk.nrw.de.
Comunităţile care aparţin de o organizaţie tutelară îşi vor conveni conceptul privind protecţia
în cadrul respectivei organizaţii.
Conceptul privind protecţia al comunităţilor/comunităţilor religioase neafiliate unei
organizaţii tutelare trebuie prezentate autorităţii locale competente.
Aveţi întrebări referitoare la regulamentul privind protecţia împotriva coronavirus? Ne puteţi
contacta la adresa de e-mail corona@nrw.de .

