Fragen und Antworten zur Coronaschutzverordnung ab 25. Januar 2021
Întrebări și răspunsuri referitoare la Ordonanța privind protecția împotriva
coronavirusului valabilă din 25 ianuarie, 2021
Ordonanța privind protecția împotriva coronavirusului - valabilă din 25
ianuarie

În data de 19 ianuarie, federația și landurile au stabilit
prelungirea măsurilor și reglementărilor existente, precum
și câteva reguli noi. De când sunt valabile noile reguli în
Renania de Nord-Westfalia?
În data de 19 ianuarie, prim-miniștrii landurilor și cancelara Germaniei au convenit
prelungirea măsurilor și reglementărilor valabile din data de 11 ianuarie, 2021 până la data de
14 februarie, precum și stabilirea unor măsuri suplimentare în vederea combaterii mai
eficiente a răspândirii coronavirusului. Noile reguli din Renania de Nord-Westfalia intră în
vigoare odată cu Ordonanța privind protecția împotriva coronavirusului din data de 25
ianuarie, 2021.
Prim-ministrul Armin Laschet a informat în legătură cu rezultatele după consultările
landurilor federale (Video).

Ce limitări ale contactelor sunt în vigoare?
Până la data de 14 februarie sunt valabile următoarele limitări ale contactelor:
Întâlnirile în spațiul public sunt permise doar între membrii aceleiași familii și o singură
persoană din afara acesteia. Această persoană poate fi însoțită de copiii din familia acesteia
care necesită îngrijire; în cadrul exercitării dreptului la vizită, inclusiv părintele care trăiește
separat poate fi însoțit de copiii care necesită îngrijire.
Excepțiile de până acum referitoare la distanța minimă sunt valabile în continuare, în cea mai
mare măsură fără modificări, și sunt menționate la § 2, alin. 2 din Ordonanța privind protecția
împotriva coronavirusului. Printre altele, sunt exceptate, așadar, următoarele situații: copiii
care se joacă la locul de joacă, utilizarea transportului în comun cu măști medicale sau
însoțirea și supravegherea minorilor și persoanelor care necesită asistență.

Există modificări privind obligația de purtare a măștilor
de protecție?
Da. Începând cu 25 ianuarie, 2021, în anumite locuri este valabilă obligația de purtare a unei
măști medicale. Măștile medicale, în sensul Ordonanței privind protecția împotriva
coronavirusului, sunt așa-zisele măști chirurgicale cu standardul EN 14683 (trebuie să fie
indicat pe ambalaj) sau măștile cu standardul KN95/N95 sau FFP2. Există obligația de purtare
a unei măști medicale independent de respectarea distanței minime
•

în magazine, farmacii, benzinării, bănci etc., precum și în cabinetele medicale și alte
instituții medicale similare,

•

în transportul în comun – inclusiv în gări și stații

•

în timpul serviciilor religioase și în cadrul altor adunări constituite în vederea
exercitării religiei.

Conform legislației federale (Regulamentul privind protecția muncii SARS-CoV-2 al
Ministerului federal al Muncii și al Afacerilor Sociale din 20 ianuarie, 2021), există obligația
de purtare a unei măști medicale inclusiv la locul de muncă, acolo unde nu poate fi menținută
o distanță de siguranță de 1,5 metri. În acest caz, angajatorul trebuie să pună la dispoziție
măștile medicale.
Obligația de purtare a măștii este în continuare valabilă, în special în următoarele zone, în
acest caz fiind în continuare suficientă purtarea unei măști de protecție obișnuite:
•

în spațiile publice închise, în măsura în care acestea sunt accesibile – cu sau fără
control la intrare – inclusiv clientelor și clienților, respectiv vizitatoarelor și
vizitatorilor,

•

în piețe și alte puncte de vânzare similare aflate în exterior,

•

în fața magazinelor și în locurile de parcare și căile de acces aferente,

De ce nu mai este suficientă purtarea unei măști obișnuite
în anumite locuri?
Purtarea unei protecții pentru nas și gură s-a dovedit o măsură extrem de eficientă pe
parcursul pandemiei. Măștile obișnuite îl protejează mai puțin pe purtător, și mai mult pe cei
din jur. Tocmai din cauza posibilelor mutații extrem de contagioase ale virusului, federația și
landurile atrag atenția asupra faptului că măștile medicale – așa zisele măști chirurgicale sau
măști KN95/N95 sau FFP2 – oferă o protecție mai ridicată decât măștile obișnuite, care nu
trebuie să respecte normele tehnice pentru capacitatea de filtrare. Astfel nu poate fi garantată
eficacitatea acestora.
În conformitate cu decizia federației și landurilor din 19 ianuarie, 2021, în Renania de NordWestfalia este valabilă obligația de purtare a măștilor medicale în spațiile comerciale, în
cabinetele medicale și în transportul în comun (inclusiv gări și stații) începând cu data de 25
ianuarie, 2021. Același lucru este valabil în timpul serviciilor religioase și în cadrul altor
adunări constituite în vederea exercitării religiei, inclusiv în cazul locurilor pe scaune.

Ce sunt „măștile medicale“ și cum pot fi identificate?
Sunt considerate măști medicale următoarele: măștile chirurgicale, măștile FFP2/FFP3 (fără
supapă) și măștile similare, precum măștile de protecție a respirației pentru pandemia de
coronavirus (măști CPA, de ex. KN95/N95). Masca chirurgicală este cunoscută din timpul
vizitelor medicilor la bolnavi sau din timpul vizitelor în spital. Aceasta este alcătuită din
materiale sintetice, este dreptunghiulară, cu pliuri și, de cele mai multe ori, verde sau albastră.
Fiind omologată conform DIN EN 14683, masca chirurgicală este considerată mască de față
medicală și este, prin urmare, admisă. O mască FFP2 (produsă conform DIN EN 149) este
alcătuită, în general, din material fibros de culoare albă, multistrat și are formă de cioc.
Caracteristici măști FFP2 (precum și măști CPA similare) o broșură informativă actuală a
MAGS. Ca produse medicale, resp. ca echipamente personale de protecție, măștile
chirurgicale și FFP2 trebuie să parcurgă o procedură legală specială prevăzută înainte să poată
fi aduse pe piața europeană. Din acest motiv, toate aceste măști au imprimat numele
producătorului, un marcaj clar al modelului, precum și marcajul CE, prin care producătorul

declară respectarea acestor prevederi de siguranță europene. La măștile chirurgicale, datele se
regăsesc pe ambalaj și nu pe mască.

Care sunt prevederile privind obligația de purtare a măștii
la copii?
Este în continuare valabilă prevederea referitoare la exceptarea copiilor preșcolari de la
obligația de purtare a măștii. Dacă masca medicală nu poate fi aplicată corect copiilor cu
vârsta sub 14 ani, este suficientă purtarea unei măști de protecție obișnuite inclusiv în locurile
în care este prevăzută o mască medicală.

Există o obligație privind homeoffice-ul (lucrul de acasă)?
Ministerul Federal al Muncii a emis o ordonanță (Ordonanța privind protecția muncii SARSCoV-2 a Ministerului federal al Muncii și al Afacerilor Sociale din 20 ianuarie, 2021) care
prevede că angajatorii trebuie să faciliteze angajaților lucrul de acasă peste tot acolo unde
acest lucru este posibil. Astfel este vizată reducerea contactelor la locul de muncă și pe traseul
spre locul de muncă. Regulamentul va intra în vigoare în curând.

Care este situația juridică în domeniul gastronomiei și
ofertelor de cazare?
Restaurantele și bufetele rămân închise, acest lucru este valabil, din principiu, și pentru
cantine și cantinele școlare/studențești.
Este permis numai serviciul de livrare și ridicare a mâncării. Cantinele de întreprindere și
cantinele școlare/studențești pot fi utilizate, ca excepție, pentru aprovizionarea angajaților,
resp. a utilizatorilor instituțiilor de învățământ, dacă în caz contrar nu este posibilă menținerea
proceselor de muncă, resp. a unui proces de educație admisibil.
Sunt interzise ofertele de cazare în scopuri private. Cazările în interese de afaceri/de serviciu
nu sunt considerate cazări private.

Comerțul cu amănuntul este sistat?
Da. Comerțul cu amănuntul rămâne sistat până pe 14 februarie. Sunt exceptate următoarele:
magazinele alimentare, serviciile de ridicare și livrare, marketurile de băuturi, piețele
alimentare săptămânale, farmaciile, magazinele de produse ecologice, magazinele de
aprovizionare medicală, marketurile cu produse pentru copii, drogheriile, benzinăriile,
băncile, casele de economii, oficiile poștale, chioșcurile și punctele de desfacere a presei,
marketurile pentru furaje și marketurile cu produse pentru animale, comerțul angro (pentru
clienții angro), predarea alimentelor prin intermediul instituțiilor sociale (servirea mesei).

Este posibil comerțul cu livrare și ridicarea mărfurilor de
către clienți?
Da. Comerțul cu livrare și livrarea mărfurilor comandate sunt permise. Ridicarea mărfurilor
comandate de către clienți este permisă numai dacă poate fi realizată fără contact, cu
respectarea măsurilor de protecție împotriva infectării.

Marketurile cu materiale de construcții se deschid?
Funcționarea marketurilor cu materiale de construcții și grădinărit este permisă numai pentru
aprovizionarea meseriașilor. Nu este permis accesul altor persoane.

Ce prevederi sunt valabile pentru școli?
Învățământul cu prezență fizică este amânat până pe 14 februarie, 2021.
Începând cu data de luni, 11 ianuarie, 2021, învățământul se va realiza de la distanță în toate
școlile și pentru toate formele de învățământ, la toate clasele. Această reglementare este
valabilă, din principiu, inclusiv pentru clasele terminale.
Pe paginile Ministerului Educației și Învățământului sunt disponibile informări detaliate
referitoare la coronavirus și învățământ.

Este disponibilă o ofertă de servicii de îngrijire a copiilor
în școli, dacă părinții nu au această posibilitate?
Da. Însă toți părinții sunt rugați să-și îngrijească copiii acasă – în măsura în care acest lucru
este posibil – pentru a contribui astfel la reducerea contactului.
Concomitent, începând cu 11 ianuarie, 2021, toate școlile oferă servicii de îngrijire pentru
elevele și elevii din clasele 1-6 care nu pot fi îngrijiți acasă sau în cazul cărora este periclitată
starea de bine a copiilor.
Pentru școlarii care necesită suport pedagogic special în școli pentru copii cu nevoi speciale
sau în școli cu predare comună, de ex. privitor la punctele critice privind dezvoltarea, precum
dezvoltarea mentală, dar și dezvoltarea corporală și motorie, acestea trebuie asigurate în acord
cu părinții, resp. cu tutorii, inclusiv la categorii de vârstă mai mari.

Ce prevederi sunt valabile pentru serviciile de îngrijire a
copiilor?
Pentru intervalul de timp cuprins între 11.01.2021 și 14.02.2021 sunt valabile următoarele:
Este garantată acordarea serviciilor de îngrijire, dar toți părinții sunt rugați insistent să asigure
ei înșiși îngrijirea copiilor – atunci când acest lucru este posibil. Nu există o interdicție a
accesului.
Copiii pentru care este indispensabil accesul la serviciile particulare de îngrijire, pot fi îngrijiți
în continuare. Deoarece se impune lucrul cu grupe fixe din cauza situației actuale a pandemiei
de coronavirus, volumul de servicii de îngrijire convenit contractual între familii și instituții se
reduce cu 10 ore (de la 45 la 35, de la 35 la 25, de la 25 la 15 ore). În cazul serviciilor
particulare de îngrijire este menținut, din principiu, volumul de servicii stabilit.
Dacă părinții necesită asistență și servicii de îngrijire, acestea le vor fi acordate. Acest lucru
este valabil în mod explicit pentru motive profesionale, familiale și pentru motivele obiective
determinate de starea copilului respectiv.
Niciun copil nu trebuie traumatizat din cauza acestui „Lockdown“. Părinții trebuie să
contacteze încrezători grădinița lor sau persoana care oferă servicii particulare de îngrijire.

Oferta actuală de servicii de îngrijire este valabilă numai
pentru părinții din profesiile relevante pentru sistem?
Nu. Acordarea îngrijirii este posibilă, din principiu, pentru toți copiii, dacă este
indispensabilă.

Universitățile și ofertele de educație extrașcolară din
serviciul public rămân deschise?
Regimul de predare și de verificare din universități și din școlile din domeniul sănătății este
permis cu respectarea prevederilor legii privind protecția împotriva infectării.
Totodată este permisă organizarea evenimentelor educaționale cu prezență fizică numai dacă
realizarea fără prezență sau amânarea acestora ar implica dezavantaje serioase pentru cursanți.
Testările efectuate cu prezență fizică și măsurile pregătitoare în acest sens sunt admise numai
dacă nu pot fi amânate din motive presante sau dacă o amânare nu este rezonabilă pentru
candidați.

Ce se întâmplă cu instituțiile de cultură?
Concertele și spectacolele din teatre, opere, săli de concert, cinematografe și alte instituții (de
cultură) publice sau private sunt interzise până la data de 14 februarie, 2021. Același lucru
este valabil pentru funcționarea muzeelor, expozițiilor de artă, galeriilor, palatelor, cetăților,
caselor memoriale și a instituțiilor similare. Este permisă doar funcționarea cinematografelor
drive in cu o distanță minimă de 1,5 metri între vehicule.

Ce reguli se aplică pentru muzicienii profesioniști?
Repetițiile necesare pentru exercitarea profesiei sunt permise în continuare. De asemenea,
muzicienii profesioniști pot susține concerte și spectacole fără public, în vederea înregistrării
sau transmisiei radiofonice sau pe internet.

Care sunt prevederile pentru sportul practicat în timpul
liber și sportul de amatori?
La fel ca în primăvară, este interzisă practicarea sportului în timpul liber și a sportului de
amatori în centrele sportive publice și private, studiourile de fitness, bazinele de înot și în alte
locații similare. Acest lucru este valabil inclusiv pentru sporturile individuale practicate în
centre/asociații sportive, precum tenisul sau golful. Sunt permise joggingul, mersul etc. cu
respectarea limitării contactelor.

Ce se întâmplă cu centrele pentru petrecerea timpului
liber și centrele de agrement?
Până la data de 14 februarie, 2021 este interzisă funcționarea
•

bazinelor de înot și a bazinelor de agrement, a solarelor, saunelor și băilor termale și a
altor locații similare,

•

grădinilor zoologice, parcurilor de animale, parcurilor recreative, a locurilor de joacă
indoor și a locațiilor similare pentru activități în timpul liber (la interior și exterior),

•

sălilor de jocuri, cazinourilor, și a locațiilor similare

•

cluburilor, discotecilor și locațiilor similare,

•

bordelurilor, localurilor de prostituție și locațiilor similare,

•

excursiile cu vaporul, trăsurile, trenurile istorice și altele similare.

La casele și birourile de pariuri este permisă numai primirea biletelor de joc, parierea etc. O
staționare care excede acest cadru (de ex. pentru urmărirea partidelor și a evenimentelor
vizate de pariuri) nu este permisă.

Sunt încă permise evenimentele și adunările?
Evenimentele și adunările care nu intră sub incidența reglementărilor speciale ale Ordonanței
privind protecția împotriva coronavirusului sunt interzise până în data de 14 februarie, 2021.
Sunt permise – în condiții de respectat în cazuri individuale – printre altele:
•

adunările conform legii de reglementare a adunărilor (de ex. demonstrații)

•

evenimente utile pentru aprovizionarea de bază a populației, pentru menținerea
siguranței și ordinii publice sau pentru asistența socială și serviciile publice (de ex.
inclusiv adunările de partid pentru stabilirea candidaților pentru circumscripțiile
electorale sau donarea de sânge), care din motive legale sau concrete nu pot fi amânate
pentru un interval de timp după data de 14 februarie, 2021

•

ședințele comisiilor, societăților, partidelor, asociațiilor sau asociațiilor de proprietari
prevăzute legal, care nu pot fi realizate în mediu digital

•

înmormântări

•

cununiile la starea civilă

•

serviciile religioase.

Ce reglementări există pentru serviciile religioase și alte
adunări constituite în vederea exercitării religiei?
Bisericile și comunitățile religioase decid, luând în considerare contextul epidemiologic local,
în ce măsură este posibilă constituirea adunărilor cu prezență fizică în vederea exercitării
religiei, și informează autoritățile de la fața locului.
Asigură respectarea distanței minime, limitează numărul de participanți, implementează un
sistem de solicitare a participării pentru asemenea întruniri în cazul cărora este anticipat un
număr de participanți care poate determina o depășire a capacității, obligă participanții să
poarte o mască medicală (așa-zisele măști chirurgicale sau măști cu standardul KN95/N95 sau
FFP2) inclusiv în cazul locurilor pe scaune, înregistrează datele de contact ale participanților
și renunță la cântatul în cor al comunității.
Reglementările de stabilit conform § 1, alin. 3 din Ordonanța privind protecția împotriva
coronavirusului pentru serviciile religioase și alte adunări constituite în vederea exercitării
religiei trebuie prezentate:
•

cancelariei landului federal Renania de Nord-Westfalia prin intermediul bisericilor și
al altor organizații ale comunităților religioase. În acest scop este posibilă adresarea
prin e-mail EXCLUSIV A BISERICILOR ȘI A ALTOR ORGANIZAȚII ALE
COMUNITĂȚILOR RELIGIOASE la: Referat_I_B3@stk.nrw.de.

•

comunei respective de către comunitățile care nu aparțin unei biserici, resp. unei
organizații.

Comunități care aparțin unei biserici, resp. unei organizații sunt obligate să stabilească
conceptele de siguranță în cadrul bisericii respective, resp. a organizației respective.

Aveți întrebări referitoare la Ordonanța privind protecția
împotriva coronavirusului?
În acest caz vă puteți adresa la adresa de e-mail corona@nrw.de.

