
Кои ограничения за контакт продължават да се 
прилагат? 

До 18 април се прилагат следните ограничения за контакт: 
Разрешени са само срещи на публични места на членове на собственото домакинство с 
членове на още едно друго домакинство при общо максимално пет лица. В това число 
не влизат деца на възраст до 14 години включително. Двойките, независимо от 
отношенията, се смятат за едно домакинство. Продължава да е разрешено едно 
домакинство да се събира (без ограничение на лицата за това домакинство) само с 1 
друго лице от друго домакинство. Деца, които имат нужда от грижи, могат да бъдат 
придружавани от хора от домакинството им; като част от упражняването на правата за 
личен контакт родителят, който живее отделно, може също да бъде придружен от 
децата, които се нуждаят от грижи. 
Досегашните изключения за минимална дистанция продължават да се прилагат без 
промяна и са посочени в § 2 ал. 2 от Наредбата за защита от коронавируса. При тези 
обстоятелства изключение се прави за деца, които играят на детска площадка, за 
използването на обществения градски транспорт (там трябва да се носят медицински 
маски) или придружаването и надзора на непълнолетни лица и хора, които се нуждаят 
от помощ. 
Използването на доброволни или общински служби за превоз, например на път към 
центровете за ваксинация, е изключение по смисъла на Наредбата за защита от 
коронавируса. 

Какво се прилага по отношение задължението за носене 
на маски? 

На определени места продължава да се прилага задължението за носене на 
медицинска маска. Медицински маски по смисъла на Наредбата за защита от 
коронавируса са така наречените операционни маски съгласно стандарт EN 14683 
(трябва да е посочен на търговската опаковка) или маски съгласно стандарти KN95/N95 
или FFP2 и маски от по-висок стандарт - но съответно без изпускателен клапан. 
Задължението за носене на медицинска маска съществува независимо от спазването 
на минималната дистанция 

 в затворени помещения на търговски обекти, както и в лекарски кабинети, и 

подобни заведения за оказване на медицински услуги, 

 

 в затворени помещения на музеи, изложби за произведения на изкуството, 

галерии, дворци, замъци, мемориали и подобни институции, както и на 

зоологически градини и паркове, 
 

 при разрешени присъствени образователни мероприятия и изпити, които се 

провеждат в сгради и затворени помещения, 
 



 при използването на превозни услуги в обществения местен пътнически 

транспорт и неговите обекти, както и на доброволни или общински служби за 

превоз, например към центровете за ваксинация, 

 

 вътре в други превозни средства, с изключение на използването на личните 

превозни средства и превозните средства със специален режим на движение на 

службите за сигурност, пожарната, спасителните служби и защитата от бедствия, 

 

 при използването и предоставянето на фризьорски услуги и други занаяти или 

услуги, практикувани в близост до тялото, и обучения без спазване на 

минималната дистанция, 
 

 по време на църковните служби и други събирания за изповядване на религия и 

на мястото за сядане. 
 

Според федералното законодателство (Наредба за трудова безопасност при 
коронавирус SARS-CoV-2 на Министерството на труда и социалната политика от 21 
януари 2021 г.) на работното място също се прилага задължението за носене на 
медицинска маска там, където не се спазва дистанция от 1,5 метра. В този случай 
работодателят трябва да предостави медицинските маски. 
 

Задължението за носене на маска (минимум ежедневна маска) продължава да се 
прилага особено в следните зони, при което тук все така е достатъчно да се носи 
ежедневна маска: 

 в затворени помещения в общественото пространство, ако до тези помещения - 
с или без контрол на входа - имат достъп клиенти или посетители. 

 на базари и подобни места за търговия на открити площи, 
 на цялата територия на магазини за търговия на дребно и прилежащите 

паркинги, както и на водещите към магазина пътища на разстояние десет метра 
от входа на магазина. 

Какво се прилага по отношение задължението за носене 
на маски при децата? 

Все така е в сила правилото, че от задължението за носене на маска се изключват 
децата до постъпване в училище. Ако медицинската маска не приляга добре на деца 
под 14 години, достатъчна е ежедневна маска, включително на местата, на които се 
изисква медицинска маска. 

Какво се прилага по отношение задължението за носене 
на маски в целодневните детски градини и училищата? 



 В училищата е задължително носенето на медицинска маска, при което децата 
до 8 клас вместо нея могат да носят ежедневна маска, ако медицинските маски 
(още) не им прилягат добре. 

 В детските градини се прилага задължението за носене на маски (медицинска 
маска) само за възрастните, и само в случай, че те не могат да спазват помежду 
си (между възрастните) минималната дистанция. Това се отнася и за 
родителите, особено при довеждане и взимане на децата. 

Кога отново могат да отворят фризьори и педикюристи, 
извършващи немедицински педикюр? Какво се прилага 
за други услуги? 

Услуги и занаятчийски услуги, при които не може да се спазва минимална дистанция от 
1,5 метра до клиента (по-специално фризьорски услуги, процедури за лице, козметика, 
грижи за краката, салони за грижи за ноктите, маникюри, масажи, татуиране и 
пиърсинг, но също взимане на мерки при шивач) са разрешени при строго спазване на 
хигиенните разпоредби на Наредбата за защита от коронавируса. Ако клиентът не носи 
маска или не носи маска постоянно (напр. при козметика на лице), тези услуги или 
занаятчийски услуги могат да се извършват само ако има наличен бърз тест или 
самотестване от същия ден за клиента и за персонала, който извършва тези услуги, ако 
се извършва бърз тест или самотестване на всеки два дни. 

Какво е правното положение в браншовете 
ресторантьорство и хотелиерство?  

Ресторантите и гостилниците остават затворени до следващо нареждане, това важи 
също за столове и мензи. 
Позволени са само доставките и вземането на храна за вкъщи. По изключение могат да 
работят столове в предприятия и мензи в образователните институции за обслужване 
на служителите или потребителите на образователните институции, ако в противен 
случай не могат да се поддържат работните процеси или разрешената образователна 
дейност. 

Все така е забранено предлагането на настаняване за лични цели. Служебните нощувки 
не се считат за настаняване за лични цели. 

Какво следва за търговията на дребно? 

Какво следва за търговията на дребно? 

По отношение търговията на дребно се прилага следното: 

1. Оотворени остават магазини за хранителни стоки, фирми за доставка, магазини 
за напитки, будки, 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, вестникарски павилиони, базари за фураж, зоомагазини и социални 
центрове за предоставяне на хранителни продукти. Обектите за търговия на 
едро са отворени за клиенти за търговия на едро, за крайни клиенти и за 
закупуването на хранителни продукти. Отворени остават също цветарски 
магазини и други магазини за търговия на дребно, които продават краткотрайни 
отрязани цветя и саксийни растения, ако ограничат продажбата само до тях, 
включително съответните аксесоари. 

2. Всички други магазини за търговия на дребно (така също магазини за 
канцеларски материали, книжарници и градински центрове) могат да отворят 
въз основа на ограничения на достъпа. Броят на клиентите, присъстващи 
едновременно, не трябва да надвишава един клиент на всеки четиридесет 
квадратни метра от търговската площ. Освен това достъп могат да получат само 
клиенти, които предварително са резервирали посещение. Резервацията трябва 
да се дава за точно определен период от време и се използва за лесно 
проследяване. 

 

Разрешено ли е отварянето на строителни пазари? 

Да. Тук също се отразяват правилата за отваряне в обектите за търговия на дребно. 

И досега беше разрешена работата на строителните пазари за снабдяването на лица, 
упражняващи търговска/занаятчийска дейност, а за частни клиенти продажбата на 
отрязани цветя и краткотрайни саксийни растения, както и зеленчукови растения и 
посевен материал (семена, луковици, картофи за посев и др.). 

Сега цялата гама продукти на строителните пазари може да бъде отворена и за частни 
клиенти, но само с ограниченията за достъп, които важат и за останалите отворени 
отново магазини за търговия на дребно: броят на клиентите, присъстващи 
едновременно, не трябва да надвишава един клиент на всеки четиридесет квадратни 
метра от търговската площ. Освен това достъп могат да получат само клиенти, които 
предварително са резервирали посещение. Резервацията трябва да се дава за точно 
определен период от време и се използва за лесно проследяване. 

Възможна ли е каталожна търговия и вземане на стоки 
от клиенти? 

Да. Дори когато всички магазини за търговия на дребно вече могат отново да бъдат 
отворени за клиенти - при определени условия - наред с това естествено остава 
разрешена каталожната търговия и доставката на поръчани стоки. 

При какви условия може да се провежда музикално 
обучение и обучение по изкуствата? 



От 8 март важи следното: музикалните школи и школите по изкуства могат да 
предлагат присъствени курсове за групи с до пет ученици. 

В тези случаи трябва да се използват по възможност големи зали, както и да се 
използва максимално възможността за хибридни и редуващи се учебни занятия. 

Какво е валидно за предложенията за обучение и 
повишаване на квалификацията? 

Принципно са забранени всички предложения за обучение и повишаване на 
квалификацията, включително компенсаторни предложения за основно обучение, 
както и предложения, които служат за интеграция, изпитите в образователни центрове 
за възрастни и институции за повишаване на квалификацията, стопанисвани от други 
лица, както и предложения за самопомощ. 
От тази забрана обаче се изключват: 

 индивидуално обучение или други индивидуални образователни мероприятия 
извън затворените помещения, 

 присъствено обучение за завършващите класове на учебните курсове за 
държавно признато дипломиране за възрастни, 

 присъствено обучение за завършващите класове за подготовка за 
професионално дипломиране, 

 присъствени изпити за професионално дипломиране и дипломиране в училище, 
и изпити, които служат за интеграцията, както и присъствени подготвителни 
мероприятия за тях, които не могат да бъдат отложени по правни или обективни 
причини, или отлагането не е допустимо за изпитваните лица, 

 обществено подпомагани извънкласни образователни предложения за ученици 
по смисъла на § 1 от Наредба за грижите във връзка с коронавируса, ако 
предложенията се осъществяват въз основа на насоките за подпомагането на 
извънкласни образователни предложения и предложения за надзор по време 
на коронавируса за намаляването на отрицателните аспекти на пандемията. 

Към това от 8 март се добавят: 

 предложения за присъствени частни уроци за групи от максимално пет ученици, 
 предложения на социални институции и центрове за подпомагане на младежи 

за присъствени групи с до пет ученици и на открито за групи с до двадесет деца 
на възраст до 14 години включително. 

За тези изключения трябва строго да се съблюдават мерките за дистанция и защита. 
Освен това трябва да се използват по възможност големи зали, както и да се използва 
максимално възможността за хибридни и редуващи се учебни занятия. 

Какво се прилага за шофьорските школи? 

Разрешена е работата на шофьорски школи, школи за пилоти и школи за управление на 
лодки. Изискването за минимална дистанция не се прилага за практически учебни 



занятия, при което в превозното средство или в пилотската кабина на самолета могат 
да пребивават само ученици, учители, кандидат-учители и изпитващи лица. Те трябва 
да носят минимум FFP2 маска. 

Остават ли отворени висшите учебни заведения и 
извънкласните образователни инициативи в 
обществения 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. 
Присъствени лекции се разрешават само ако не могат да се провеждат или отлагат без 
сериозни последици за студентите ако са неприсъствени. 
Присъствени изпити и подготвителни мероприятия за тях се разрешават само в случай, 
че поради наложителни причини не могат да бъдат отложени или отлагането не е 
допустимо за изпитваните лица. 
Принципно не са разрешени присъствено вътрешни учебни занятия, включително 
свързани с тях изпити в рамките на подготвителните служби и на професионалното 
образование и квалификация във висшите учебни заведения в обществения сектор, 
служещи за тези цели, училища, институти и подобни институции, както и в съдилища и 
ведомства. Това не се отнася за присъствените учебни занятия през последната година 
и при немногогодишно обучение в последната фаза на обучение преди изпита за 
дипломиране или изпита за професионално развитие. В тези случаи трябва да се 
използват по възможност големи зали. 

Има ли задължение да се работи от вкъщи? 

Министерството на труда издаде наредба (Наредба за трудова безопасност при 
коронавирус SARS-CoV-2 на Министерството на труда и социалната политика от 21 
януари 2021 г.), която постановява, че работодателите трябва да осигурят на 
служителите си работа от вкъщи (“хоум офис”) във всички случаи, когато това е 
възможно. По този начин се намаляват контактите на работното място и по пътя за 
работа. Наредбата скоро ще влезе в сила. 

Какво е валидно за развлекателните и аматьорските 
спортове? 

Още от 22 февруари отново е разрешено спортуването на спортни съоръжения на 

открито. От тази дата това се прилага за индивидуално спортуване, по двойки или от 

членовете на едно домакинство, а от 8 март и до пет лица от максимално две различни 

домакинства. Групи от максимум 20 деца до 14-годишна възраст включително с до 

двама учители или упражняващи надзор лица също могат да спортуват заедно на 

открито. 

 



В рамките на тези групи не трябва да се спазва дистанция при спортуването. Между 

отделните групи обаче или спрямо други отделни лица на спортното съоръжение 

трябва да се спазва минимална дистанция от 5 метра.  

От 22 февруари 2021 г. отново се разрешава индивидуалното спортно обучение на 
спортни съоръжения на открито. 
Използването на общи помещения на спортните съоръжения, включително съблекални 
и бани, е забранено. 

Понастоящем още остава забранена работата на фитнес зали, плувни басейни и други 
подобни заведения. 

Какво се случва с културните събития? 

До 18 април 2021 г. все така са забранени концерти и представления в театри, оперни и 
концертни зали, кина и други обществени или частни (културни) институции. Събития 
от този вид на открито са разрешени само ако артистите спазват минимална дистанция 
от 2 метра, а зрителите следят събитието от жилището си (така наречените концерти от 
прозореца). 

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 се случва с културните институции и местата за 
отдих и развлечения? 

И тук има промени. 

Все така е забранено да работят 

 плувни и развлекателни басейни (изключение се прави за обучение по плуване 
за начинаещи с групи от най-много пет деца), сауни и термални бани, и подобни 
съоръжения, 

 детски кътове и подобни заведения за отдих и развлекателни дейности,  
 игрални зали, игрални 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. 

Отново се разрешава работата на соларни студия при спазване на хигиенните 
разпоредби на наредбата, тъй като при тях услугата не се извършва от човек на човек. 



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). 

От 8 март обаче отново могат да се посещават музеи, изложби за произведения на 
изкуството, галерии, дворци, замъци, мемориали и подобни институции - с 
предварителна резервация за час и при осигурена обикновена проследяемост. В 
затворени помещения броят на посетителите, присъстващи едновременно, не може да 
надвишава един човек на 20 квадратни метра от отворената за посетителите площ. 

Също с предварителна резервация за час и при осигурена обикновена проследяемост е 

разрешено отново посещаването на зоологически градини и паркове. В този случай 

също важи, че в затворени помещения броят на посетителите, присъстващи 

едновременно, не може да надвишава един човек на 20 квадратни метра. 

 

Възможно ли е отново провеждането на мероприятия и 
събирания? 

Не, още не. Засега остават 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 на кандидатури за избори или 
кръводаряване) 

 съвещания на предвидени от закона комисии на местното самоуправление 
 съвещания на предвидени от закона комисии, дружества, партии, съюзи или 

сдружения на собствениците на жилища, които не могат да се проведат 
дигитално 

 погребения, включително предхождащата траурна церемония 
 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 за 
изповядване на религия и информират местните власти. 
Те гарантират, че се спазва минималната социална дистанция, 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 наречените операционни 
маски или маски по стандарта 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 енориии, които не се числят към църква или висш 
църковен съюз. 

Енории, които се числят към църква или висш църковен съюз, са длъжни да 
координират своите концепции за защита в рамките на съответната църква или 
съответния висш църковен съюз. 

Какво означава аварийна спирачка за коронавируса? 

Ако 7-дневната заболеваемост в дадена област или общински град през три 
последователни дни е повече от 100 случая, на следващия втори работен ден се 
задейства така наречената аварийна спирачка за коронавируса. 

В този случай се отменя осъщественото отваряне на обектите и отново се прилагат по-
строги ограничения. Така например лица от едно домакинство могат да се събират с 
най-много едно лице от друго домакинство. Освен това е забранена работата на 
търговските обекти на дребно, които не са от ежедневна необходимост, с изключение 
на доставката и взимането на поръчана стока. Същото се отнася и за предоставянето на 
услуги, практикувани в близост до тялото, с изключение на необходими медицински 
услуги, фризьорски услуги и услуги за немедицински грижи за краката. Ако броят на 
случаите спадне под 100 през три последователни дни, ограниченията ще бъдат 
премахнати отново. 

Също така за засегнатите общини съществува новосъздадена възможност за 

тест. Тя се състои в това, че в съгласие с Министерството на труда, здравето и 

социалната политика общините могат да разпоредят чрез общо 

административно разпореждане към прилаганите до сега разпоредби да остане 

разрешено използването на горепосочените предложения с потвърден бърз 

тест от настоящия ден с отрицателен резултат. Условие за това е съответно 

достатъчно предлагане на безплатни тестове на гражданите. По-строгите 

разпоредби относно ограниченията за контакт остават незасегнати от това, те 

продължават да се прилагат и в общините с такова общо административно 

разпореждане. 
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Разпоредбите за областите и общинските градове в детайли: връзка към прегледа на 
мерките  

Имате ли въпроси за Наредбата за защита от 
коронавируса? 

Можете да пишете на имейл адрес corona@nrw.de.  
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