Fragen und Antworten zur Coronaschutzverordnung ab 25. Januar 2021
Въпроси и отговори относно Наредбата за защита от коронавируса,
считано от 25 януари 2021 г.

Наредба за защита от коронавируса - валидна от 25 януари

На 19 януари федералната държава и федералните
провинции взеха решение за продължаване на
съществуващите мерки и разпоредби, както и за някои
нови правила. От кога се прилагат новите правила в
Северен Рейн-Вестфалия?
На 19 януари премиерите на федералните щати и федералният канцлер се споразумяха
да продължат до 14 февруари мерките и разпоредбите, които са в сила от 11 януари
2021 г., както и да предприемат допълнителни мерки за още по-ефективна борба с
разпространението на вируса. Новите правила в Северен Рейн-Вестфалия влизат в сила
с Наредбата за защита от коронавируса, която се прилага от 25 януари 2021 г.
Министър-председателят Армин Лашет информира за резултатите след консултациите
между федералната държава и федералните провинции (към видео материала).

Какви ограничения за общуване се прилагат?
До 14 февруари се прилагат следните ограничения за общуване:
Срещите на публични места са разрешени само между членове на едно домакинство и
едно друго лице. Това лице може да бъде придружено от деца от неговото домакинство,
които се нуждаят от грижи; като част от упражняване на правото за общуване отделно
живеещият родител също може да бъде придружаван от децата, които се нуждаят от
грижи.
Досегашните изключения за минималното разстояние продължават да се прилагат до
голяма степен непроменени и са посочени в § 2, ал. 2 от Наредбата за защита от
коронавируса. Съгласно горепосоченото изключени от изискването са деца, играещи на
детска площадка, използването на обществен градски транспорт с медицински маски
или придружаването и надзора на непълнолетни и хора, нуждаещи се от помощ.

Има ли промени в задължението за носене на маска?
Да. От 25 януари 2021 г. е задължително носенето на медицинска маска на определени
места. Медицински маски по смисъла на Наредбата за защита от коронавируса са така
наречените хирургически маски по стандарт EN 14683 (трябва да е посочен на
търговската опаковка) или маски по стандартите KN95/N95 или FFP2. Задължението за
носене на медицинска маска съществува независимо от спазването на минимално
разстояние





в магазини, аптеки, бензиностанции, банки и т.н., както и в лекарски кабинети и
сравними медицински заведения,
в обществения градски транспорт - включително на гари и спирки,
по време на църковни служби и други събирания за изповядване на религия,
включително и на мястото за сядане.

Съгласно федералното законодателство (Наредба за трудова безопасност в условията
на SARS-CoV-2 на Федералното министерство на труда и социалната политика от 20
януари 2021 г.) задължението за носене на медицинска маска на работното място се
прилага и там, където не се спазва безопасно разстояние от 1,5 метра. В този случай
работодателят трябва да предостави медицинските маски.
Задължението за носене на маска продължава да се прилага по-специално в следните
сектори, като все така е достатъчно носенето на маска за ежедневна употреба:




в затворени помещения в публичното пространство, доколкото те са достъпни и
за клиенти или посетители - с или без контрол на входа,
на базари и подобни места за търговия на открити площи,
пред магазини за търговия на дребно и на прилежащите паркинги и пътеки.

Защо на определени места вече не е достатъчна
маската за ежедневна употреба?
Носенето на маски на устата и носа се оказа особено ефективна мярка при пандемията.
Маските за ежедневна употреба предпазват по-малко потребителя отколкото неговото
обкръжение. На фона на възможни особено заразни вирусни мутации федералната
държава и федералните провинции посочват, че медицинските маски - така наречените
хирургически маски или маски по стандартите KN95/N95 или FFP2 - имат по-висок
защитен ефект от маските за ежедневна употреба, които не трябва да отговарят на
технически стандарти за ефективността на филтъра. Поради това защитният им ефект
също не може да бъде гарантиран.
Ето защо в съответствие с решението на федералната държава и федералните
провинции от 19 януари 2021 г. в Северен Рейн-Вестфалия се прилага от 25 януари
2021 г. задължението за носене на медицински маски в търговските обекти, в
лекарските кабинети и в обществения градски транспорт (включително гари и спирки).
Същото важи по време на църковни служби и други събирания за изповядване на
религия, включително и на мястото за сядане.

Какво представляват „медицинските маски“ и как се
разпознават?
За медицински маски се считат хирургическите маски, маските FFP2/FFP3 (без клапан)
и сравними маски, като маски за защита на дихателните пътища от коронавируса
(например KN95/N95). Хирургическата маска е позната от посещението при лекаря или
в болницата. Тя се състои от изкуствени материи, има правоъгълна форма и гънки и
обикновено е зелена или синя на цвят. С лиценз съгласно DIN EN 14683
хирургическата маска се счита за медицинска маска за лице и следователно е
позволена. Маска FFP2 (произведена съгласно DIN EN 149) обикновено се състои от
многослоен нетъкан текстил и се поставя под формата на клюн.

Характеристики на FFP2 маските (както и сравними маски за защита на дихателните
пътища от коронавируса) Актуална информационна брошура на Министерството на
труда, здравето и социалната политика. В качеството си на медицински продукти или
лични предпазни средства хирургическите маски и маските FFP2 са преминали през
специална процедура, постановена със закон, преди да се допусне пускането им на
пазара в Европа. Ето защо на тях е отпечатана информация за производителя, ясно
обозначение на модела и CE маркировка, с което производителят декларира
съблюдаването на тези европейски разпоредби за безопасност. При хирургическите
маски информацията може да се намери на опаковката, а не на самата маска.

Какво се прилага за децата по отношение на
задължението за носене на маска?
Продължава да е в сила правилото, че от задължението за носене на маска са
изключени децата до започване на училище. Ако медицинската маска не става на деца
под 14-годишна възраст, достатъчна е маска за ежедневна употреба дори на местата,
където се изисква медицинска маска.

Има ли задължение за работа от вкъщи?
Федералното министерство на труда издаде наредба (Наредба за трудова безопасност в
условията на SARS-CoV-2 на Федералното министерство на труда и социалната
политика от 20 януари 2021 г.), която предвижда работодателите да дадат възможност
на своите служители да работят от вкъщи, когато това е възможно. С това се цели
намаляване на контактите по време на работа и по пътя към работа. Скоро наредбата
ще влезе в сила.

Какво е правното положение в браншовете
ресторантьорство и хотелиерство?
Ресторантите и заведенията за обществено хранене остават затворени, това принципно
се отнася също за столови и мензи.
Позволени са само доставките и вземането на храна за вкъщи. Служебни столови и
мензи в образователните институции могат по изключение да се експлоатират за
обслужване на служителите или на потребителите на образователните институции, ако
в противен случай не могат да се поддържат работните процеси или разрешеният
учебен процес.
Хотелиерските услуги за частни цели са забранени. Служебните нощувки не се считат
за частни нощувки.

Затворени ли са магазините за търговия на дребно?
Да. Магазините за търговия на дребно остават затворени до 14 февруари. Изключени от
това са: 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, 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.

Какво важи за училищата?
Присъственото обучение се преустановява до 14 февруари 2021 г.
От понеделник, 11 януари 2021 г., във всички училища и средни общообразователни
училища учебните занятия се провеждат за всички класове като дистанционно
обучение. Това правило важи и за завършващите класове.
На страниците на Министерство на училищата и образованието има изчерпателна
информация по темата за коронавируса и училищата.

Предлагат ли се грижи в училищата, ако за
родителите е невъзможно да се грижат за децата?
Да. Всички родители обаче се призовават, доколкото е възможно, да се грижат за
децата си у дома, за да допринесат за намаляване на контактите.
Същевременно всички училища предлагат от 11 януари 2021 г. грижи за ученици от 1
до 6 клас, за които не могат да се полагат грижи вкъщи или е застрашено
благосъстоянието на децата.
За ученици, които се нуждаят от специална педагогическа помощ в училища за ученици
със специални нужди или в училища за съвместно обучение, които се нуждаят от
специални грижи, например по отношение на психическото развитие, както и на
физическото и двигателното развитие, тя трябва да бъде осигурена и на по-големите
възрастови групи, като се съгласува с родителите или със законните настойници.

Какво важи за грижите в дневните детски заведения?
За периода от 11.01.2021 г. до 14.02.2021 г. важи следното:
Гарантират се грижи за децата, но настоятелно се призовават всички родители сами да
осигурят грижи за децата си при всяка възможност. Няма забрана за влизане.
Деца, за които посещението на дневно детско заведение е неотложно, могат да
продължат да получават съответните грижи. Тъй като въз основа на настоящата
ситуация с пандемията от коронавируса трябва да се работи с фиксирани групи,
обхватът на грижите, договорени между семействата и заведенията, се намалява
принципно с 10 часа (от 45 на 35, от 35 на 25, от 25 на 15 часа). При дневната грижа за
деца се запазва принципно досега регистрираният обхват.
Ако родителите имат нужда от помощ и полагане на грижи за децата им, те ще ги
получават. Това изрично се отнася за професионални и семейни причини, както и
причини, свързани със самото дете.
Никое дете не трябва да бъде ощетено от тази изолация („Lockdown“). Родителите
трябва да търсят основан на доверие контакт със своето дневно детско заведение или
съответното лице при дневната грижа за деца.

Предлагат ли се понастоящем грижи за децата само за
родители със значими професии?
Не. За всички деца е възможно принципно полагането на грижи, ако те са неотложно
необходими.

Остават ли отворени висшите учебни заведения и
извънкласните форми на образование в публичния
сектор?
Преподаването и провеждането на изпити във висши учебни заведения и училища на
здравеопазването са разрешени при спазване на разпоредбите на Закона за защита от
инфекции.
При това присъствени учебни занятия трябва да бъдат разрешени само ако не могат да
се провеждат или отлагат без сериозни недостатъци за студентите без присъствие.
Присъствени изпити и мероприятия, свързани с подготовката им, са разрешени само
ако те не могат да бъдат отложени по непреодолими причини или отлагането е
недопустимо за студентите, които държат изпит.

Какво се случва с културните институции?
До 14 февруари 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
съоръжения/федерации, като тенис или голф. При спазване на ограниченията за контакт
остават разрешени тичане, ходене и т.н.

Какво се случва с местата за отдих и развлечения?
До 14 февруари 2021 г. е забранено да работят








плувни и развлекателни басейни, солариуми, 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, 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).

Още ли са разрешени събития и събирания?
До 14 февруари 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)
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 14 февруари
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
изповядване на религията, 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 медицинска маска (така наречената хирургическа маска или
маска по стандартите KN95/N95 или FFP2) 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 църквите и религиозните общности съгласно § 1, ал.
3 от Наредбата за защита на коронавируса, трябва да бъдат представени на:




държавната канцелария на провинция Северен Рейн-Вестфалия от църкви и
други висши църковни съюзи на религиозни общности. За тази цел САМО
ЦЪРКВИ И ДРУГИ ВИСШИ ЦЪРКОВНИ СЪЮЗИ НА РЕЛИГИОЗНИ
ОБЩНОСТИ могат да се обърнат чрез имейл до: Referat_I_B3@stk.nrw.de.
съответната община от енории, които не принадлежат към църква или висш
църковен съюз.

Енории, които принадлежат към църква или висш църковен съюз, трябва да
координират своите концепции за защита в рамките на съответната църква или на
съответния висш църковен съюз.

Имате ли въпроси относно Наредбата за защита от
коронавируса?
В такъв случай можете да се обърнете към имейл адреса corona@nrw.de .

