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Прессъобщение - 250/03/2021 

Адаптиране и промяна на Наредбата за защита от 

коронавируса - Северен Рейн-Вестфалия свързва 

правилника за аварийната спирачка със засилване 

на стратегията за тестване 

Министър Лауман: Точно при дифузни процеси на 
инфекцията можем да се борим с вируса по-добре и по-
целенасочено  

Правителството на федералната провинция информира: 

Северен Рейн-Вестфалия последователно прилага решенията от консултациите 

между федералното правителство и провинциите и съответно адаптира 

Наредбата за защита от коронавируса. Въз основа на националната 7-дневна 

заболеваемост от 121,6 случая (към: 26 март 2021 г.) и в Северен Рейн-

Вестфалия се задейства съгласуваната в цялата страна аварийна спирачка: във 

всички окръзи и градовете, невключени в окръзи, с повече от 100 случая 

заболеваемост се отменя отново извършеното отваряне на обектите, считано от 

8 март 2021 г. Въз основа на вече силно изградената на територията на 

провинцията структура с повече от 4800 центрове за безплатни бързи тестове за 

гражданите в Северен Рейн-Вестфалия засегнатите общини имат възможността, 

вместо цялостно оттегляне на отварянето на обектите, да направят така, че 

използването на съответните предложения да зависи стриктно от отрицателен 

тест от същия ден. 

Наредбата влиза в сила на 29 март 2021 г. и се прилага първоначално до 18 

април 2021 г. 

На фона на нарастващия брой случаи на инфекция аварийната спирачка за 

коронавируса се урежда категорично с ясни разпоредби в Наредбата. При 

регионалното разграничаване се взимат предвид все по-различните 

инфекциозни процеси в градовете и окръзите: 

Ако 7-дневната заболеваемост в даден град или град, невключен в окръг, през 

три последователни работни дни е повече от 100 нови инфекциозни случая на 

100000 жители, се задейства аварийната спирачка за коронавируса.
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В този случай съответната община, в тясно съгласуване с Министерството на 

здравеопазването, избира между два варианта: строг локдаун с прекратяване на 

влезлите в сила към 8 март 2021 г. правила за отваряне на обекти или тест-

опцията. При тест-опцията отварянето на обекти може да бъде запазено - но само 

за клиенти, посетители, потребители с отрицателен резултат на теста от същия 

ден. 
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Здравният министър Карл-Йозеф Лауман: “С новата версия на регламента 

Северен Рейн-Вестфалия дърпа аварийната спирачка на коронавируса - и в 

същото време открива перспективи. Вариантът на Северен Рейн-Вестфалия има 

две големи предимства: засегнатите окръзи и градовете, невключени в окръзи, 

могат от една страна да дръпнат аварийната спирачка и да изключат отново 

обществения живот. От друга страна важи следното: тест-опцията действа като 

мрежа уловител за инфекциите от коронавируса. Тя насърчава населението да 

се тества и в същото време на ранен етап могат да бъдат установени и 

отделени неоткрити и без симптоматика случаи на заразени с коронавируса. 

Защото: всеки положителен бърз тест води до PCR тест. Така можем точно при 

дифузни процеси на инфекцията да се борим с вируса по-добре и по-

целенасочено.” 

Тези разпоредби се прилагат съответно и по време на Великденските празници. 

“Апелът остава: останете вкъщи през Великденските празници, не пътувайте, 

продължете да се придържате към правилата за AHA”, каза министър Лауман. 

“Борбата с вируса продължава да зависи от всеки отделен човек. Също така: 

федералното правителство оповести за големи количества дози ваксина. Това 

ме кара да се чувствам много уверен. Тогава можем да превключим на по-

висока скорост и при имунизацията.” 

Преглед на най-важните промени в Наредбата за защита от коронавируса 

от 29 март 2021 г.: 

7-дневна заболевае- 7-дневна заболеваемост 7-дневна заболеваемост > 

мост <100 >100 без тест- опция 100 с тест-опция 

 

Ограничения за 

контакт 

Срещи в 

публичното 

пространство са 

разрешени с най-

много общо пет 

лица от две дома-  

Срещи в публичното 

пространство са 

разрешени с най-много 

едно лице от друго 

домакинство. Деца на 

възраст до 

Срещи в публичното 

пространство са 

разрешени с най-много 

едно лице от друго 

домакинство. Деца на 

възраст до 
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кинства. В това 

число не влизат 

деца на възраст до 

14 години 

включително. 

Двойките, 

независимо от 

отношенията, се 

смятат за едно 

домакинство.  

14 години включително 

не се броят. Двойките, 

независимо от 

отношенията, се смятат 

за едно домакинство. 

Изключение за 

Великденските 

празници (1-5 април): 

прилагат се 

разпоредбите както при 

заболеваемост 50-100 

случая, т.е. две 

домакинства с общо 

максимално пет лица, 

деца под 14 години не 

се броят  

14 години включително 

не се броят. 
Двойките, независимо от 
отношенията, се смятат 
за едно домакинство. 
Изключение  

за Великденските 

празници (1-5 април): 

прилагат се 

разпоредбите както при 

заболеваемост 50-100 

случая, т.е. две 

домакинства с общо 

максимално пет лица, 

деца под 14 години не се 

броят 

 

Библиоте -

ки/архиви и др. 

Музеи, 

изложби, 

дворци, 

замъци, 

мемориали и 

др. подобни 

Работата е 

разрешена при 

строго спазване на 

правилата за 

хигиена и 

дистанция. 

 

 

 

Работата на музеи, 

изложби за 

произведения на 

изкуството, галерии, 

дворци, замъци, 

мемориали и 

подобни институции 

е разрешена с 

предварителна 

резервация за 

посещение и при 

осигурена 

проследяемост. 

Броят на 

посетителите, 

присъстващи 

едновременно в 

затворени 

помещения, не 

трябва да 

надвишава един 

човек на 20  

Работата е ограничена 

до взимането и 

доставката на 

поръчани или 

получавани на място 

информационни 

носители и връщането 

им. 

Работата е забранена. 

Работата е разрешена 

при строго спазване на 

правилата за хигиена и 

дистанция. Достъп само 

с отрицателен бърз 

тест. Тестът не трябва да 

е по-стар от 24 часа. 

Работата на музеи, 

изложби за произведения 

на изкуството, галерии, 

дворци, замъци, 

мемориали и подобни 

институции е разрешена 

с предварителна 

резервация за посещение 

и при осигурена 

проследяемост. Броят на 

посетителите, 

присъстващи 

едновременно в 

затворени помещения, не 

трябва да надвишава 

един човек на 20 

квадратни метра. Достъп 

само с отрицателен 

бърз тест. Тестът 
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квадратни метра. не трябва да е по-стар от 24 

часа. 
 

Зоологически 

градини и 

паркове за 

животни. 

Ландшафтни 

паркове с 

контрол на 

достъпа 

Търговски 

обекти, които не 

са от ежедневна 

необходимост 

Работата на 

зоологически 

градини и паркове 

за животни е 

разрешена с 

предварителна 

резервация за 

посещение и при 

осигурена 

проследяемост. 

Броят на 

посетителите, 

присъстващи 

едновременно в 

затворени 

помещения, не 

трябва да 

надвишава един 

човек на 20 

квадратни метра. 

Навън няма 

предписание за 

разрешения брой 

лица на квадратен 

метър. 

Търговски обекти за 

търговия на дребно, 

които не са 

привилегировани от 

продажбата на стоки 

от ежедневна 

необходимост 

(хранителни 

продукти, дрогерии, 

цветарски магазини 

и др.) могат да 

предлагат 

пазаруване с 

предварително 

уговорени часове 

при условие, че 

ограничат броя на 

клиентите, 

присъстващи 

едновременно, до 

един клиент на 40 

квадратни метра. 

Достъпът до затворени 

помещения за излагане 

не е разрешен за 

посетители. 

 

 

Работата на 

непривилегировани 

магазини е забранена. 

Работата на зоологически 

градини и паркове за 

животни е разрешена с 

предварителна 

резервация за посещение 

и при осигурена 

проследяемост. Броят на 

посетителите, 

присъстващи 

едновременно в 

затворени помещения, не 

трябва да надвишава 

един човек на 20 

квадратни метра. Навън 

няма предписание за 

разрешения брой лица на 

квадратен метър. Достъп 

само с отрицателен 

бърз тест. Тестът не 

трябва да е по-стар от 24 

часа. 

Търговски обекти за 

търговия на дребно, 

които не са 

привилегировани от 

продажбата на стоки от 

ежедневна необходимост 

(хранителни продукти, 

дрогерии, цветарски 

магазини и др.) могат да 

предлагат пазаруване с 

предварително уговорени 

часове при условие, че 

ограничат броя на 

клиентите, присъстващи 

едновременно, до един 

клиент на 40 квадратни 

метра. Задължително са 

необходими 

предварителна 

резервация за посещение 

и ограничение на 

времето за престой. 



Услуги, 

практикувани в 

близост до 

тялото 
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Задължително са необходими 

предварителна резервация за 

посещение и ограничение на 

времето за престой. 

Достъп само 

с отрицателен бърз 

тест. Тестът не трябва 

да е по-стар от 24 

часа. 

 

Услуги, 

практикувани в 

близост до тялото, 

при които не може 

да се спазва 

минимална 

дистанция от 1,5 

метра до клиента, са 

разрешени при 

спазване на 

хигиенните 

разпоредби на 

Наредбата. Ако 

клиентът не може да 

носи маска (напр. 

козметика на 

лицето), се изисква 

отрицателен 

резултат на теста от 

същия ден на 

клиента и редовно 

тестване на 

служителите. 

Услуги, практикувани в 

близост до тялото, при 

които не може да се 

спазва минимална 

дистанция от 1,5 метра 

до клиента, са 

забранени. Изключени 

от това са необходими 

медицински услуги, 

фризьорски услуги и 

услуги за немедицински 

грижи за краката, както 

и услуги на 

професионалния 

пътнически транспорт.  

Услуги, практикувани в 

близост до тялото, при 

които не може да се 

спазва минимална 

дистанция от 1,5 метра 

до клиента, са 

разрешени при спазване 

на хигиенните 

разпоредби на 

Наредбата. Достъп само 

с отрицателен бърз 

тест. Тестът не трябва да 

е по-стар от 24 часа. 

Други разпоредби при разлики в случаите на заболеваемост 

Наред с прилаганите на територията на провинцията “мерки с аварийна 

спирачка за коронавируса” окръзите и градовете, невключени в окръзи, в които 

съгласно ежедневните публикации на Центъра по здравеопазване на 

провинцията 7-дневната заболеваемост трайно и значително е повече от 100 

нови случая на инфекция на 100000 жители и превишава средните стойности за 

страната или в които има особено критични условия за инфекция, продължават 

да контролират, дали по специални причини са необходими допълнителни 

защитни мерки извън тази Наредба. Като съгласуват с Министерството на 

труда, здравето и социалната политика, те могат да разпоредят тези мерки. 

Окръзи и градове, невключени в окръзи, в които 7-дневната  



страница 6 от 6 
заболеваемост съгласно ежедневните публикации на Центъра по 

здравеопазване на провинцията трайно и значително е под 50 нови случая на 

инфекция на 100000 жители, могат в съгласие с Министерството на труда, 

здравето и социалната политика да определят, доколко могат да се намалят 

определените в тази Наредба защитни мерки. 

Други промени в Наредбата за защита от коронавируса са: 

 Плувните басейни могат да бъдат отворени за обучението по плуване 

за начинаещи с групи от най-много пет деца. 

 Отново се разрешава работата на соларни студия - тъй като тук не се 

извършва услуга от човек на човек и според съответно актуално 

правораздаване в Хамбург - при спазване на хигиенните разпоредби 

на Наредбата.  

Съответните наредби се публикуват през деня на www.land.nrw. 

При запитвания на граждани се обадете на: телефон 0211 
8555. 

Ако имате допълнителни журналистически въпроси, 
се свържете с пресслужбата на Министерството на 
труда, здравето и социалната политика, телефон 
0211 855-3118. 

Това прессъобщение е достъпно и на www.land.nrw  

Указание за защита на данните по отношение на социалните медии 


