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διάχυτο, μπορούμε να καταπολεμήσουμε τον ιό καλύτερα και πιο
στοχοθετημένα
Η κυβέρνηση του κρατιδίου ανακοινώνει τα εξής:
Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία εφαρμόζει με συνέπεια τις αποφάσεις των διαβουλεύσεων μεταξύ
της Ομοσπονδίας και των κρατιδίων και προσαρμόζει ανάλογα τη διάταξη για την προστασία
από τον κορονοϊό. Λόγω της συχνότητας εμφάνισης 121,6 κρουσμάτων σε διάστημα 7 ημερών
σε όλο το κρατίδιο (κατάσταση: 26 Μαρτίου 2021), καταφεύγει και η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
στο μέτρο του φρένου έκτακτης ανάγκης που έχει συμφωνηθεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο: Σε
όλες τις περιφέρειες και τις αυτοδιοικούμενες πόλεις με συχνότητα εμφάνισης άνω από 100
κρούσματα, ανακαλούνται ξανά τα ανοίγματα που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Μαρτίου 2021.
Λόγω όμως της διαθεσιμότητας περισσότερων από 4.800 σημείων για τεστ σε όλο το κρατίδιο
και της ήδη ενισχυμένης δομής για δωρεάν γρήγορα τεστ για τους πολίτες της Βόρειας
Ρηνανίας-Βεστφαλίας, οι ενδιαφερόμενες κοινότητες, αντί για πλήρη ανάκληση των ανοιγμάτων,
έχουν τη δυνατότητα να εξαρτήσουν τη χρήση των σχετικών παρεχόμενων λειτουργιών αυστηρά
από ένα ημερησίως επίκαιρο αρνητικό τεστ.

Η διάταξη εφαρμόζεται από τις 29 Μαρτίου 2021 και αρχικά ισχύει έως τις 18 Απριλίου 2021.

Στο πλαίσιο του αυξανόμενου αριθμού των κρουσμάτων μόλυνσης, το φρένο έκτακτης ανάγκης
για τον κορονοϊό θα προσαρτηθεί στη διάταξη βάσει ρητών κανονισμών. Σε αυτήν την
περίπτωση, η περιφερειακή διαφοροποίηση βασίζεται στην αυξανόμενη διαφορετικότητα του
συμβάντος μόλυνσης στις πόλεις και τις περιφέρειες:

Εάν η συχνότητα εμφάνισης σε διάστημα 7 ημερών υπερβαίνει τις 100 νέες μολύνσεις ανά
100.000 κατοίκους για τρεις συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες σε μία πόλη ή σε μία
αυτοδιοικούμενη πόλη, θα εφαρμόζεται το φρένο έκτακτης ανάγκης για τον κορονοϊό. Σε αυτήν
την περίπτωση,
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η σχετική κοινότητα θα αποφασίζει σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας μεταξύ δύο
εκδοχών: Αυστηρός αποκλεισμός («Lockdown») με ανάκληση των ανοιγμάτων που τέθηκαν σε
ισχύ στις 8 Μαρτίου 2021 ή η επιλογή του τεστ. Με την επιλογή του τεστ, αυτά τα ανοίγματα
μπορούν να διατηρηθούν – ωστόσο μόνο για πελάτες, επισκέπτες, χρήστες με ένα ημερησίως
επίκαιρο τεστ με αρνητικό αποτέλεσμα.

Υπουργός Υγείας Karl-Josef Laumann: «Με τη νέα έκδοση της διάταξης, η Βόρεια ΡηνανίαΒεστφαλία τραβάει το φρένο έκτακτης ανάγκης για τον κορονοϊό – και ταυτόχρονα διανοίγει
προοπτικές. Η παραλλαγή στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία έχει δύο μεγάλα πλεονεκτήματα: Από
τη μία πλευρά, οι σχετικές περιφέρειες και οι αυτοδιοικούμενες πόλεις μπορούν να τραβήξουν
το φρένο έκτακτης ανάγκης για τον κορονοϊό και να αναστείλουν ξανά τη δημόσια ζωή. Από την
άλλη πλευρά, ισχύουν τα εξής: Η επιλογή του τεστ δρα σαν δικλείδα ασφαλείας για τις
μολύνσεις από κορονοϊό. Παρέχει στον πληθυσμό ένα κίνητρο για να ελεγχθεί, ενώ ταυτόχρονα
μπορούν να αναγνωριστούν και να διαχωριστούν εγκαίρως τα μη διαγνωσμένα και
ασυμπτωματικά άτομα που έχουν μολυνθεί με κορονοϊό. Ο λόγος: Κάθε θετικό γρήγορο τεστ
συνεπάγεται ένα τεστ PCR. Έτσι, ιδιαίτερα τη χρονική στιγμή που το συμβάν μόλυνσης είναι
διάχυτο, μπορούμε να καταπολεμήσουμε τον ιό καλύτερα και πιο στοχοθετημένα.»

Αυτοί οι κανονισμοί ισχύουν αναλόγως και κατά τη γιορτινή περίοδο του Πάσχα. «Η έκκληση
παραμένει: Παραμείνετε στο σπίτι και κατά τη γιορτινή περίοδο του Πάσχα, μην ταξιδεύετε,
συνεχίστε να τηρείτε τους κανόνες ΑΥΜ (απόσταση – υγιεινή – μάσκα ολοήμερης χρήσης)»,
δήλωσε ο Υπουργός Laumann. «Η μάχη ενάντια στον ιό συνεχίζει να εξαρτάται από κάθε
άτομο. Εδώ προστίθεται το εξής: Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε τη διαθεσιμότητα μεγάλων
ποσοτήτων δόσεων εμβολιασμού. Αυτό με κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξο. Διότι, μπορούμε να
ανεβάσουμε ξανά ταχύτητα και σε ότι αφορά τον εμβολιασμό.»

Επισκόπηση των σημαντικότερων αλλαγών της διάταξης για την προστασία από τον
κορονοϊό από τις 29 Μαρτίου 2021:

Συχνότητα εμφάνισης

Συχνότητα εμφάνισης

Συχνότητα εμφάνισης

σε 7 ημέρες

σε 7 ημέρες

σε 7 ημέρες >

<100

>100 χωρίς επιλογή

100 με επιλογή για τεστ

για τεστ
Περιορισμοί επαφών

Η συνάντηση σε

Η συνάντηση σε δημόσιο

Η

δημόσιο χώρο είναι

χώρο είναι δυνατή με έως

χώρο είναι δυνατή με έως και

δυνατή με συνολικά

και ένα άτομο από μία άλλη

ένα άτομο από μία άλλη

έως και πέντε άτομα

οικιακή μονάδα. Τα παιδιά

οικιακή μονάδα. Τα παιδιά

από δύο

ηλικίας έως και

ηλικίας έως και

συνάντηση

σε

δημόσιο

οικιακές μονάδες. Τα

14 ετών δεν

παιδιά ηλικίας έως και

συμπεριλαμβάνονται στον

14 ετών δεν

υπολογισμό του αριθμού

συμπεριλαμβάνονται

ατόμων. Τα ζευγάρια,

στον υπολογισμό του

ανεξάρτητα από τις

αριθμού ατόμων. Τα

συνθήκες στέγασης,

ζευγάρια, ανεξάρτητα

αποτελούν μία οικιακή

από τις συνθήκες

μονάδα. Εξαίρεση τις ημέρες

στέγασης, αποτελούν

του Πάσχα (1-5 Απριλίου):

μία οικιακή μονάδα.

Ισχύουν οι κανονισμοί όπως
με συχνότητα εμφάνισης 50100 κρούσματα, δηλ. δύο
οικιακές μονάδες με
συνολικά έως και πέντε
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14 ετών
δεν συμπεριλαμβάνονται
στον υπολογισμό του αριθμού ατόμων.
Τα ζευγάρια, ανεξάρτητα από
τις συνθήκες στέγασης,
αποτελούν μία οικιακή
μονάδα. Εξαίρεση
τις ημέρες του Πάσχα (1-5
Απριλίου): Ισχύουν οι
κανονισμοί όπως με
συχνότητα εμφάνισης 50-100
κρούσματα, δηλ. δύο οικιακές
μονάδες με συνολικά έως και
πέντε άτομα, τα παιδιά κάτω
από 14 ετών δεν
υπολογίζονται.

άτομα, τα παιδιά κάτω από
14 ετών δεν υπολογίζονται.
Βιβλιοθήκες,

Η λειτουργία επιτρέπεται

Η λειτουργία περιορίζεται

Η λειτουργία επιτρέπεται με

αρχειοθήκες, κτλ.

με αυστηρή τήρηση των

στην παραλαβή και την

αυστηρή τήρηση των κανόνων

κανόνων υγιεινής και

παράδοση παραγγελθέντων

υγιεινής και απόστασης.

απόστασης.

ή παραλαμβανόμενων

Είσοδος μόνο με αρνητικό

μέσων, καθώς και στην

γρήγορο τεστ. Το τεστ πρέπει

επιστροφή τους.

να έχει διεξαχθεί μέχρι 24
ώρες πριν.

Η λειτουργία μουσείων,

Η λειτουργία μουσείων,

Μουσεία, εκθέσεις

εκθέσεων έργων τέχνης,

έργων τέχνης,

γκαλερί, ανακτόρων,

γκαλερί, ανακτόρων, κάστρων,

ανάκτορα,

κάστρων, μνημείων και

μνημείων και παρόμοιων

κάστρα, μνημεία,

παρόμοιων

εγκαταστάσεων επιτρέπεται

κτλ.

εγκαταστάσεων

εφόσον έχει κλειστεί ραντεβού

επιτρέπεται εφόσον έχει

και με εξασφαλισμένη

κλειστεί ραντεβού και με

ιχνηλασιμότητα. Ο αριθμός

εξασφαλισμένη

των ταυτόχρονα

ιχνηλασιμότητα. Ο

παρευρισκόμενων επισκεπτών

αριθμός των ταυτόχρονα

σε κλειστούς χώρους δεν

παρευρισκόμενων

πρέπει να υπερβαίνει ένα

επισκεπτών σε

άτομο ανά 20 τετραγωνικά

κλειστούς χώρους δεν

μέτρα. Είσοδος μόνο με

πρέπει να υπερβαίνει

αρνητικό γρήγορο τεστ. Το

ένα άτομο ανά 20

τεστ

Η λειτουργία απαγορεύεται.

εκθέσεων έργων τέχνης,
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πρέπει να έχει διεξαχθεί μέχρι 24

τετραγωνικά μέτρα.

ώρες πριν.
Ζωολογικοί κήποι

Η λειτουργία

Η είσοδος επισκεπτών σε

Η λειτουργία ζωολογικών

και πάρκα με ζώα.

ζωολογικών κήπων και

κλειστούς εκθεσιακούς

κήπων και πάρκων με ζώα

Πάρκα

πάρκων με ζώα

χώρους δεν επιτρέπεται.

επιτρέπεται εφόσον έχει

διαμορφωμένου

επιτρέπεται εφόσον έχει

κλειστεί ραντεβού και με

τοπίου με έλεγχο

κλειστεί ραντεβού και με

εξασφαλισμένη

πρόσβασης

εξασφαλισμένη

ιχνηλασιμότητα. Ο αριθμός

ιχνηλασιμότητα. Ο

των ταυτόχρονα

αριθμός των ταυτόχρονα

παρευρισκόμενων επισκεπτών

παρευρισκόμενων

σε κλειστούς χώρους δεν

επισκεπτών σε

πρέπει να υπερβαίνει ένα

κλειστούς χώρους δεν

άτομο ανά 20 τετραγωνικά

πρέπει να υπερβαίνει

μέτρα. Στον εξωτερικό χώρο

ένα άτομο ανά 20

δεν υπάρχουν κανονισμοί για

τετραγωνικά μέτρα. Στον

τα επιτρεπόμενα άτομα ανά

εξωτερικό χώρο δεν

τετραγωνικό μέτρο. Είσοδος

υπάρχουν κανονισμοί

μόνο με αρνητικό γρήγορο

για τα επιτρεπόμενα

τεστ. Το τεστ πρέπει να έχει

άτομα ανά τετραγωνικό

διεξαχθεί μέχρι 24 ώρες πριν.

μέτρο.
Τα σημεία λιανικής
πώλησης που δεν

Τα σημεία λιανικής πώλησης

αφορούν κατ' εξοχήν την

που δεν αφορούν κατ' εξοχήν

πώληση προϊόντων

Η λειτουργία μη

την πώληση προϊόντων

καθημερινής ανάγκης

προνομιακών

καθημερινής ανάγκης

(τρόφιμα, καταστήματα

καταστημάτων

(τρόφιμα, καταστήματα με

Εμπορικές

με φαρμακευτικά και

απαγορεύεται.

φαρμακευτικά και

εγκαταστάσεις με

παραφαρμακευτικά

παραφαρμακευτικά

προϊόντα που

παρασκευάσματα,

παρασκευάσματα,

εκτείνονται πέρα

ανθοπωλεία, κτλ.)

ανθοπωλεία, κτλ.) επιτρέπεται

από τα είδη

επιτρέπεται να

να λειτουργούν με ραντεβού

καθημερινής

λειτουργούν με

πελατών, με την προϋπόθεση

ανάγκης

ραντεβού πελατών, με

να περιορίζεται ο αριθμός των

την προϋπόθεση να

ταυτόχρονα παρευρισκόμενων

περιορίζεται ο αριθμός

πελατών σε έναν πελάτη ανά

των ταυτόχρονα

40 τετραγωνικά μέτρα. Το

παρευρισκόμενων

κλείσιμο ραντεβού εκ των

πελατών σε έναν πελάτη

προτέρων και ο χρονικός

ανά 40 τετραγωνικά

περιορισμός της παραμονής

μέτρα.

είναι οπωσδήποτε
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Το κλείσιμο ραντεβού εκ των προτέρων
και ο χρονικός περιορισμός της
παραμονής είναι οπωσδήποτε

υποχρεωτικά. Είσοδος μόνο
με αρνητικό γρήγορο
τεστ. Το τεστ πρέπει να
έχει διεξαχθεί μέχρι 24

υποχρεωτικά.

ώρες πριν.

Παροχή
υπηρεσιών με
προσέγγιση του
σώματος

Η παροχή υπηρεσιών

Η παροχή υπηρεσιών που

Η παροχή υπηρεσιών που

που απαιτούν την

απαιτούν την προσέγγιση

απαιτούν την προσέγγιση του

προσέγγιση του

του σώματος, στις οποίες

σώματος, στις οποίες δεν

σώματος, στις οποίες

δεν μπορεί να τηρηθεί η

μπορεί να τηρηθεί η ελάχιστη

δεν μπορεί να τηρηθεί η

ελάχιστη απόσταση 1,5

απόσταση 1,5 μέτρου από τον

ελάχιστη απόσταση 1,5

μέτρου από τον πελάτη,

πελάτη, επιτρέπονται με

μέτρου από τον πελάτη,

απαγορεύονται. Εξαίρεση

τήρηση των κανονισμών για

επιτρέπονται με τήρηση

αποτελούν οι ιατρικά

την υγιεινή της διάταξης.

των κανονισμών για την

απαραίτητες υπηρεσίες, οι

Είσοδος μόνο με αρνητικό

υγιεινή της διάταξης.

υπηρεσίες κομμωτικής και οι

γρήγορο τεστ. Το τεστ

Όταν η πελάτισσα και/ή

υπηρεσίες μη ιατρικής

πρέπει να έχει διεξαχθεί μέχρι

ο πελάτης δεν μπορεί σε

φροντίδας ποδιών καθώς

24 ώρες πριν.

αυτήν την περίπτωση να

και η μεταφορά ατόμων για

φορά μάσκα (π.χ. για

επαγγελματικούς λόγους.

υπηρεσίες αισθητικής
προσώπου), απαιτείται
ένα ημερησίως επίκαιρο
τεστ με αρνητικό
αποτέλεσμα για την
πελάτισσα και/ή τον
πελάτη και τακτικά τεστ
για τους εργαζόμενους.

Περαιτέρω κανονισμοί σε περίπτωση αποκλίνουσας συχνότητας εμφάνισης
κρουσμάτων
Εκτός από τα «μέτρα με φρένο έκτακτης ανάγκης» που ισχύουν σε όλο το κρατίδιο, οι
περιφέρειες και οι αυτοδιοικούμενες πόλεις, στις οποίες η συχνότητα εμφάνισης σε διάστημα 7
ημερών υπερβαίνει σταθερά και σημαντικά τις 100 νέες μολύνσεις ανά 100.000 κατοίκους και
κυμαίνεται πάνω από τον μέσο όρο του κρατιδίου με βάση τις καθημερινές δημοσιεύσεις του
Κέντρου Υγείας του κρατιδίου ή στις οποίες υπάρχουν ιδιαίτερες, κρίσιμες μολυσματικές
συνθήκες, ακόμα και στη συνέχεια, πρέπει να ελέγχουν εάν για ιδιαίτερους λόγους απαιτούνται
πρόσθετα μέτρα προστασίας πέρα από αυτά που προβλέπει αυτή η διάταξη. Μπορούν να
επιβάλλουν αυτά τα μέτρα σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Οι περιφέρειες και οι αυτοδιοικούμενες πόλεις, στις οποίες η συχνότητα
εμφάνισης σε διάστημα 7 ημερών

κυμαίνεται σταθερά και σημαντικά κάτω από την τιμή των 50 νέων μολύνσεων ανά 100.000
κατοίκους με βάση τις καθημερινές δημοσιεύσεις του Κέντρου Υγείας του κρατιδίου, μπορούν
σε συμφωνία με το Υπουργείο Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων να συντονίσουν
τον βαθμό που μπορούν να περιοριστούν τα μέτρα προστασίας που καθορίζονται σε αυτήν τη
διάταξη.

Περαιτέρω αλλαγές στη διάταξη για την προστασία από τον κορονοϊό είναι οι εξής:



Οι πισίνες κολύμβησης επιτρέπεται να ανοίξουν για την αρχική εκπαίδευση
κολύμβησης με ομάδες αποτελούμενες από έως και πέντε παιδιά.



Η λειτουργία ινστιτούτων τεχνητού μαυρίσματος επιτρέπεται ξανά – διότι σε αυτήν
την περίπτωση οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από άτομο σε άτομο και σύμφωνα με
την τρέχουσα σχετική νομολογία στο Αμβούργο – με τήρηση των κανόνων υγιεινής
της διάταξης.

Οι σχετικές διατάξεις θα δημοσιευτούν κατά τη διάρκεια της ημέρας στην ιστοσελίδα
www.land.nrw.

Για ερωτήματα του πολίτη παρακαλούμε να απευθύνεστε στο: Τηλέφωνο
0211 8555.
Σε περίπτωση ερωτήσεων από τον Τύπο παρακαλούμε να
απευθύνεστε στο Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας, Υγείας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, τηλέφωνο 0211 855-3118.
Αυτό το δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο και στον ιστότοπο www.land.nrw
Υπόδειξη για την προστασία προσωπικών δεδομένων σχετικά με τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης
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