Jakie ograniczenia w zakresie kontaktów nadal obowiązują?
Do 18 kwietnia obowiązują następujące ograniczenia w zakresie kontaktów:
dozwolone są spotkania w przestrzeni publicznej własnego gospodarstwa domowego z
członkami innego gospodarstwa domowego w maksymalnej liczbie pięciu osób. Dzieci do 14
roku życia włącznie nie są przy tym wliczane do liczby osób. Pary, niezależnie od warunków
mieszkaniowych, zaliczane są do jednego gospodarstwa domowego. Dozwolone są także w
dalszym ciągu spotkania członków jednego gospodarstwa domowego (bez ograniczenia
liczby osób w tym gospodarstwie domowym) wyłącznie z jedną dodatkową osobą z innego
gospodarstwa domowego. Dzieciom wymagającym opieki mogą towarzyszyć osoby z ich
gospodarstwa domowego. W ramach wykonywania prawa do kontaktów z dzieckiem
również żyjącemu oddzielnie rodzicowi mogą towarzyszyć dzieci wymagające opieki.
W dalszym ciągu bez zmian obowiązują dotychczasowe wyjątki dotyczące minimalnego
dystansu, określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony przed koronawirusem.
Ograniczenie nie dotyczy więc m.in. dzieci bawiących się na placu zabaw, korzystania ze
środków lokalnego publicznego transportu pasażerskiego (gdzie należy nosić maseczki
medyczne) oraz towarzyszenia i opieki nad osobami nieletnimi oraz potrzebującymi
wsparcia.
Również korzystanie z nieodpłatnych lub komunalnych środków transportu, na przykład w
drodze do punktów szczepień, stanowi wyjątek w rozumieniu rozporządzenia w sprawie
ochrony przed koronawirusem.

Jakie zasady obowiązują w odniesieniu do obowiązku
noszenia maseczek?
W dalszym ciągu w określonych miejscach obowiązkowe jest noszenie maseczki medycznej.
Maseczki medyczne w rozumieniu rozporządzenia w sprawie ochrony przed koronawirusem
to tak zwane maseczki chirurgiczne zgodne z normą EN 14683 (ta informacja musi być
podana na opakowaniu) lub maseczki w standardzie KN95/N95 lub FFP2 oraz maseczki o
wyższym standardzie – jednak zawsze bez zaworu wydechowego. Obowiązek noszenia
maseczki medycznej obowiązuje niezależnie od zachowania minimalnego dystansu


w zamkniętych pomieszczeniach w placówkach handlowych oraz gabinetach
lekarskich i tym podobnych placówkach realizujących świadczenia medyczne,



w zamkniętych pomieszczeniach w muzeach, na wystawach, w galeriach, pałacach,
zamkach, miejscach pamięci i tym podobnych obiektach, a także w ogrodach
zoologicznych i parkach ze zwierzętami,



podczas dozwolonych stacjonarnych wydarzeń edukacyjnych i egzaminów,
odbywających się w budynkach i w zamkniętych pomieszczeniach,



podczas korzystania z usług transportowych oraz środków komunikacji publicznej
oraz ich obiektów, a także korzystania z nieodpłatnych lub komunalnych środków
transportu, na przykład w drodze do punktów szczepień,



w obszarach wewnętrznych innych środków transportu, z wyjątkiem prywatnego
korzystania z pojazdów oraz pojazdów ratunkowych organów bezpieczeństwa, straży
pożarnej, służb ratunkowych oraz zarządzania kryzysowego,



podczas korzystania i świadczenia usług fryzjerskich oraz innych wymagających
bezpośredniego kontaktu z ciałem usług lub usług rzemieślniczych oraz edukacji bez
zachowania odstępu minimalnego,



podczas mszy i innych zgromadzeń w celach religijnych, także na miejscu siedzącym.

Zgodnie z prawem federalnym (Rozporządzenie Federalnego Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie ochrony zdrowia pracowników przed SARS-CoV-2 z dnia 21 stycznia
2021 r.) obowiązek noszenia maseczki medycznej obowiązuje także w miejscu pracy
wszędzie tam, gdzie nie jest zachowywany minimalny dystans wynoszący 1,5 metra. W takim
przypadku pracodawca musi udostępnić maseczki medyczne.

Obowiązek noszenia maseczek (co najmniej zwykła maseczka) obowiązuje w dalszym ciągu
szczególnie w następujących obszarach, przy czym wystarczające jest tu stosowanie maseczki
do codziennego użytku:




w zamkniętych pomieszczeniach w przestrzeni publicznej, o ile są one dostępne także
dla klientów lub odwiedzających – z kontrolą dostępu lub bez,
na targach i w tym podobnych punktach sprzedaży na wolnym powietrzu,
na całym terenie wokół sklepów detalicznych oraz przynależących do nich miejscach
parkingowych, a także prowadzących do nich chodnikach w odległości dziesięciu
metrów od wejścia do sklepu.

Jakie zasady obowiązują dla dzieci w odniesieniu do
obowiązku noszenia maseczek?
W dalszym ciągu dzieci poniżej wieku szkolnego są zwolnione z obowiązku noszenia
maseczek. Jeśli w przypadku dzieci poniżej 14 lat maseczka medyczna nie jest dobrze
dopasowana, mogą one nosić zwykłą maseczkę także w miejscach, w których wymagane jest
noszenie maseczki medycznej.

Jakie zasady obowiązują w odniesieniu do obowiązku
noszenia maseczek w przedszkolach i szkołach?



W szkołach obowiązuje obowiązek noszenia maseczki medycznej, jednak dzieci do
klasy 8 mogą nosić zwykłą maseczkę, jeśli maseczka medyczna (jeszcze) nie pasuje.
W przedszkolach obowiązek noszenia maseczek (maseczek medycznych) dotyczy
tylko dorosłych, i to tylko w przypadku, gdy nie mogą zachować minimalnego odstępu

między sobą (czyli między dorosłymi). Dotyczy to także rodziców, w szczególności
podczas przyprowadzania i odbierania dzieci.

Czy zakłady fryzjerskie i niemedyczne zakłady pielęgnacji
stóp mogą być czynne? Jakie zasady obowiązują dla innych
usług?
Usługi oraz usługi rzemieślnicze, podczas których nie jest możliwe zachowanie minimalnego
odstępu 1,5 metra od klienta (w szczególności usługi fryzjerskie, zabiegi na twarz, usługi
kosmetyczne, pedicure, studia paznokci, manicure, masaże, studia tatuażu i piercingu, a
także zdejmowanie miary przez krawca wykonującego przeróbki), są dozwolone pod
warunkiem ścisłego przestrzegania zasad higieny, określonych w rozporządzeniu w sprawie
ochrony przed koronawirusem. Jeśli klientka lub klient w sposób dozwolony nie nosi
maseczki wcale lub przez dłuższy czas (np. podczas zabiegu kosmetycznego na twarzy), usługi
te mogą być wykonywane wyłącznie, jeśli klientka lub klient przedłoży aktualny w danym
dniu wynik szybkiego lub domowego testu, a personel wykonujący te usługi wykonuje szybki
lub domowy test co dwa dni.

Jaki jest stan prawny obowiązujący dla gastronomii oraz
ofert noclegowych?
Restauracje i lokale gastronomiczne pozostają zamknięte, dotyczy to zasadniczo także
stołówek i kantyn.
Dozwolone są tylko usługi z dowozem i odbiorem. Kantyny zakładowe i stołówki w
instytucjach edukacyjnych mogą być wyjątkowo udostępniane w celu zaopatrzenia
pracowników lub osób korzystających z instytucji edukacyjnych wyłącznie w przypadku, gdy
w przeciwnym razie nie ma możliwości utrzymania procesów pracy lub dozwolonych działań
edukacyjnych.
Oferta noclegowa do celów prywatnych jest w dalszym ciągu zabroniona. Noclegi
zawodowe/służbowe nie są zaliczane do noclegów prywatnych.

Co dalej z handlem detalicznym?
Co dalej z handlem detalicznym?
Dla handlu detalicznego obowiązują następujące zasady:
1. otwarte pozostają sklepy spożywcze, usługi z dostawą i odbiorem, sklepy z napojami,
kioski, targi produktów spożywczych, apteki, sklepy ze zdrową żywnością, sklepy
medyczne, sklepy z artykułami dla niemowląt, drogerie, stacje benzynowe, banki,
kasy oszczędnościowe, placówki pocztowe, sklepy z prasą, sklepy zoologiczne oraz
instytucje społeczne podczas wydawania żywności. obiekty hurtowe są otwarte dla
klientów hurtowych, dla klientów końcowych tylko do zakupu artykułów
spożywczych. Ponadto otwarte pozostają kwiaciarnie oraz inne sklepy detaliczne,

sprzedające nietrwałe kwiaty cięte i doniczkowe, o ile sprzedaż będzie ograniczona
do tych kwiatów wraz z bezpośrednimi akcesoriami.
2. Wszystkie inne sklepy detaliczne (czyli także sklepy papiernicze, księgarnie i sklepy
ogrodnicze) mogą być otwarte z ograniczeniem dostępu. Oznacza to, że liczba
klientów i klientek przebywających jednocześnie w sklepie nie może przekraczać
liczby jednego klienta na każde czterdzieści metrów kwadratowych powierzchni
sprzedażowej. Ponadto dostęp jest dozwolony tylko dla klientów i klientek, którzy
wcześniej zarezerwowali termin. Termin musi zostać wyznaczony na ściśle określony
czas i służy zapewnieniu identyfikowalności.

Czy sklepy budowlane mogą być otwarte?
Tak. Również w tym przypadku obowiązują zasady jak dla handlu detalicznego.
Już wcześniej działalność sklepów budowlanych była dozwolona w celu zapewnienia
zaopatrzenia dla osób prowadzących działalność, a dla klientów prywatnych dozwolona była
sprzedaż kwiatów ciętych oraz nietrwałych kwiatów doniczkowych, a także roślin
warzywnych i materiału siewnego (nasiona, cebulki, sadzeniaki itp.).
Teraz cały asortyment sklepów budowlanych może być dostępny także dla klientów
prywatnych, jednak wyłącznie z ograniczeniami dostępu, obowiązującymi także dla innych
nowo otwartych sklepów detalicznych. Oznacza to, że liczba klientów i klientek
przebywających jednocześnie w sklepie nie może przekraczać liczby jednego klienta na każde
czterdzieści metrów kwadratowych powierzchni sprzedażowej. Ponadto dostęp jest
dozwolony tylko dla klientów i klientek, którzy wcześniej zarezerwowali termin. Termin musi
zostać wyznaczony na ściśle określony czas i służy zapewnieniu identyfikowalności.

Czy sprzedaż wysyłkowa oraz odbieranie towarów przez
klientów jest możliwe?
Tak. Mimo że obecnie wszystkie sklepy detaliczne mogą – pod określonymi warunkami – być
otwarte dla klientów, oczywiście handel wysyłkowy oraz dostarczanie zamówionych
towarów są w dalszym ciągu dozwolone.

Pod jakimi warunkami możliwe są zajęcia muzyczne i
artystyczne?
Od 8 marca obowiązuje zasada: szkoły muzyczne i artystyczne mogą oferować kursy
stacjonarne dla grup uczniów liczących do pięciu osób.
Należy przy tym korzystać z największych dostępnych pomieszczeń, a także jeśli to możliwe
wykorzystywać możliwości prowadzenia zajęć w systemie hybrydowym lub zmianowym.

Jakie zasady obowiązują dla ofert kształcenia i
dokształcania?
Zasadniczo zabronione są wszelkie oferty kształcenia i dokształcania, łącznie z ofertami
wyrównawczego kształcenia podstawowego, a także oferty służące integracji oraz egzaminy,
między innymi na uniwersytetach ludowych i w instytucjach szkoleniowych prowadzonych
przez inne podmioty, a także oferty samopomocy.
Ten zakaz nie obejmuje jednak:







zajęć indywidualnych lub innych indywidualnych działań edukacyjnych poza
zamkniętymi pomieszczeniami,
zajęć stacjonarnych dla uczniów ostatnich klas kursów nauki uznawanych przez
państwo w ramach drugiej ścieżki edukacyjnej,
zajęć stacjonarnych dla ostatnich klas przygotowujących do uzyskania kwalifikacji
zawodowych,
egzaminów zawodowych oraz egzaminów końcowych z obowiązkiem obecności oraz
egzaminów służących do integracji, a także przygotowujących do nich działań
stacjonarnych, jeśli z przyczyn prawnych lub faktycznych nie mogą zostać przełożone
lub ich przełożenie byłoby niemożliwe dla osób egzaminowanych.
finansowanych ze środków publicznych dodatkowe oferty kształcenia dla uczniów
szkół w rozumieniu § 1 rozporządzenia w sprawie opieki w czasie zagrożenia
koronawirusem, o ile są one realizowane na podstawie wytycznych dotyczących
wspierania pozaszkolnych ofert w zakresie edukacji i opieki w czasach pandemii
koronawirusa, w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu pandemii.

Od 8 marca zakaz nie obowiązuje także:



ofert stacjonarnych korepetycji dla grup liczących maksymalnie pięciu uczniów,
stacjonarnych ofert placówek pomocy socjalnej oraz pomocy dzieciom i młodzieży dla
grup do pięciu uczniów, a także pod gołym niebem dla grup do 20 dzieci w wieku do
14 lat włącznie.

W przypadku tych wyjątków konieczne jest ścisłe przestrzeganie wytycznych w zakresie
ochrony i zachowania odstępu. Ponadto należy korzystać z największych dostępnych
pomieszczeń, a także jeśli to możliwe wykorzystywać możliwości prowadzenia zajęć w
systemie hybrydowym lub zmianowym.

Jakie zasady obowiązują dla ośrodków szkolenia
kierowców?
Działalność ośrodków szkolenia kierowców, szkół lotniczych oraz żeglarskich. Wymóg
zachowania minimalnego odstępu nie dotyczy zajęć praktycznych, przy czym w pojeździe lub
w kokpicie samolotu mogą znajdować się tylko uczniowie, nauczyciele, kandydaci na
instruktorów oraz egzaminatorzy. Te osoby muszą nosić co najmniej maseczkę FFP2.

Czy szkoły wyższe oraz pozaszkolne formy edukacji
publicznej są otwarte?
Zajęcia dydaktyczne i egzaminy w szkołach wyższych oraz szkołach zdrowia publicznego są
dozwolone pod warunkami określonymi w ustawie o zapobieganiu chorobom zakaźnym.
Stacjonarne zajęcia dydaktyczne są jednak dozwolone wyłącznie w sytuacjach, gdy nie mogą
zostać przeprowadzone zdalnie lub przełożone bez poważnych niedogodności dla osób
studiujących.
Egzaminy z obowiązkiem obecności oraz działania przygotowujące do nich są dozwolone
wyłącznie w przypadkach, gdy z ważnych przyczyn nie ma możliwości ich przełożenia lub
przełożenie byłoby niemożliwe dla osób egzaminowanych.
Wewnętrzne zajęcia edukacyjne oraz związane z nimi egzaminy w ramach wstępnego stażu
pracy oraz ofert wstępnego, ustawicznego i dalszego kształcenia zawodowego w szkołach
wyższych, szkołach, instytutach i tym podobnych placówkach służących wstępnemu,
ustawicznemu i dalszemu kształceniu zawodowemu w służbie publicznej, a także w sądach i
urzędach są zasadniczo niedozwolone, jeżeli są powiązane z osobistym uczestnictwem.
Wyjątkiem są zajęcia stacjonarne na ostatnim roku, a w przypadku ofert kształcenia, które
nie są wieloletnie – na ostatnim etapie kształcenia przed egzaminem końcowym lub
sprawdzeniem przebiegu pracy zawodowej. Należy przy tym korzystać z jak największych
pomieszczeń.

Czy obowiązuje obowiązek pracy zdalnej?
Federalne Ministerstwo Pracy wydało rozporządzenie (Rozporządzenie Federalnego
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ochrony zdrowia pracowników przed
SARS-CoV-2 z dnia 21 stycznia 2021 r.), które przewiduje, że wszędzie, gdzie jest to możliwe,
pracodawcy muszą umożliwić swoim pracownikom pracę zdalną. Ma to na celu ograniczenie
kontaktów w miejscu pracy oraz w drodze do pracy. Rozporządzenie wkrótce wejdzie w
życie.

Jakie zasady obowiązują dla sportu rekreacyjnego i
amatorskiego?
Już od 22 lutego znów dozwolone jest uprawianie sportu na obiektach sportowych pod
gołym niebem. Od tego czasu dotyczy to sportu uprawianego w pojedynkę, w dwie osoby lub
przez członków jednego gospodarstwa domowego, a od 8 marca także dla maksymalnie
pięciu osób z dwóch różnych gospodarstw domowych. Również grupy liczące maksymalnie
20 dzieci w wieku do 14 lat włącznie z maksymalnie dwoma trenerami lub opiekunami mogą
razem uprawiać sport pod gołym niebem.
W obrębie tych grup podczas uprawiania sportu nie ma obowiązku zachowania dystansu.
Jednak pomiędzy różnymi grupami lub w stosunku do innych pojedynczych osób w obiekcie
sportowym należy zachować minimalny odstęp wynoszący 5 metrów.

Od 22 lutego 2021 r. znów dozwolone są także indywidualne lekcje sportowe na obiektach
sportowych pod gołym niebem.
Niedozwolone jest korzystanie z pomieszczeń wspólnych w obiektach sportowych, łącznie z
szatniami i prysznicami.
Niedozwolona jest jeszcze działalność klubów fitness, basenów i tym podobnych obiektów.

Co z wydarzeniami kulturalnymi?
Organizowanie koncertów i występów w teatrach, operach i salach koncertowych, kinach i
innych publicznych lub prywatnych obiektach (kulturalnych) jest w dalszym ciągu zabronione
do 18 kwietnia 2021 r. Tego rodzaju wydarzenia pod gołym niebem są dozwolone wyłącznie,
jeśli osoby występujące zachowują co najmniej 2 metry odstępu, a widzowie oglądają występ
ze swoich mieszkań (tak zwane koncerty balkonowe).

Jakie zasady obowiązują dla zawodowych muzyków?
Próby zaliczające się do wykonywania zawodu są w dalszym ciągu dozwolone. Zawodowi
muzycy mogą też wykonywać koncerty i występy bez udziału publiczności w celu nagrania
lub transmisji przez radio lub Internet.

Co z organizacjami kulturalnymi oraz lokalami rekreacyjnymi
i rozrywkowymi?
Również tutaj zaszły zmiany.
W dalszym ciągu zabroniona jest działalność








basenów pływackich i rekreacyjnych (z wyjątkiem nauki pływania dla początkujących
w grupach liczących maksymalnie pięcioro dzieci), saun i term oraz tym podobnych
obiektów,
wewnętrznych placów zabaw i tym podobnych obiektów rekreacyjnych,
salonów gier, kasyn i tym podobnych obiektów,
klubów, dyskotek i tym podobnych obiektów,
burdeli, domów publicznych i tym podobnych obiektów,
statków wycieczkowych, powozów, zabytkowych kolejek i tym podobnych obiektów.

Działalność solariów jest znów dozwolona pod warunkiem przestrzegania zasad higieny
określonych w rozporządzeniu, ponieważ w tym przypadku usługa nie jest wykonywana
bezpośrednio przez osobę na osobie.
W punktach przyjmowania zakładów oraz punktach bukmacherskich dozwolone jest tylko
przyjmowanie kuponów, zakładów itp. Pobyt wykraczający poza ten zakres (na przykład w
celu oglądania meczy lub wydarzeń, których dotyczą zakłady) jest niedozwolony.
Od 8 marca możliwe jest znów zwiedzanie muzeów, wystaw, galerii, pałaców, zamków,
miejsc pamięci i tym podobnych obiektów – po wcześniejszej rezerwacji terminu oraz

zapewnieniu prostej identyfikowalności. W zamkniętych pomieszczeniach liczba
jednocześnie obecnych zwiedzających nie może przekraczać jednej osoby na 20 metrów
kwadratowych powierzchni dostępnej dla zwiedzających.
Również po uprzedniej rezerwacji terminu oraz przy zapewnieniu identyfikowalności
dozwolone jest odwiedzanie ogrodów zoologicznych i parków ze zwierzętami. Również w
tym przypadku obowiązuje zasada, że w zamkniętych pomieszczeniach liczba jednocześnie
obecnych zwiedzających nie może przekraczać jednej osoby na 20 metrów kwadratowych.

Czy wydarzenia i zgromadzenia znów są dozwolone?
Nie, jeszcze nie. Wydarzenia i zgromadzenia, które nie podlegają specjalnym regulacjom
rozporządzenia w sprawie ochrony przed koronawirusem, pozostają na razie zabronione.
Dozwolone pozostają – pod warunkami określonymi dla poszczególnych przypadków –
między innymi:









zgromadzenia na podstawie ustawy o zgromadzeniach (np. demonstracje)
wydarzenia służące do realizacji podstawowego zaopatrzenia społeczeństwa,
utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz służące użyteczności
publicznej i zabezpieczeniu warunków bytowych (np. także zebrania partyjne w celu
wyłonienia kandydatów okręgów wyborczych lub akcje krwiodawstwa),
posiedzenia prawnie wyznaczonych organów samorządu terytorialnego,
posiedzenia prawnie wyznaczonych organów, towarzystw, partii, stowarzyszeń lub
wspólnot mieszkaniowych, które nie mogą odbywać się w formie cyfrowej,
pogrzeby łącznie z poprzedzającą ceremonią pogrzebową,
śluby cywilne
msze.

Jakie zasady obowiązują dla mszy oraz innych zgromadzeń w
celach religijnych?
Kościoły i wspólnoty religijne decydują przy uwzględnieniu lokalnej sytuacji
epidemiologicznej, w jakim zakresie zgromadzenia w celach religijnych mogą odbywać się z
udziałem osób i informują właściwe władze na miejscu.
Zapewniają zachowanie minimalnego dystansu, ograniczają liczbę uczestników, wprowadzają
obowiązek zgłoszenia dla zgromadzeń, w przypadku których spodziewana jest taka liczba
odwiedzających, która mogłaby doprowadzić do przekroczenia pojemności, zobowiązują
uczestników do noszenia maseczek medycznych (tzw. maseczki chirurgiczne lub maseczki wg
standardów KN95/N95 lub FFP2) także na miejscu siedzącym, rejestrują dane kontaktowe
uczestników i rezygnują ze śpiewania pieśni.
Regulacje dotyczące mszy i innych zgromadzeń w celach religijnych, które powinny zostać
opracowane przez kościoły i wspólnoty religijne zgodnie z § 1 ust. 3 rozporządzenia w
sprawie ochrony przed koronawirusem, powinny zostać przedłożone:





w kancelarii Kancelarii Państwa kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii
przez kościoły i inne organizacje zrzeszające wspólnoty religijne. W tym celu
WYŁĄCZNIE KOŚCIOŁY I INNE ORGANIZACJE ZRZESZAJĄCE WSPÓLNOTY RELIGIJNE
mogą zgłaszać się przez e-mail na adres: Referat_I_B3@stk.nrw.de.
we właściwej gminie przez parafie, które nie przynależą do żadnego kościoła lub
organizacji zrzeszającej.

Parafie przynależące do kościoła lub organizacji zrzeszającej są zobowiązane do uzgodnienia
swoich koncepcji ochrony w obrębie danego kościoła lub danej organizacji zrzeszającej.
Co oznacza „hamulec awaryjny koronawirusa”?
Jeśli w okręgu lub wydzielonym mieście średnia 7-dniowa zapadalność przez trzy kolejne dni
osiągnie wartość powyżej 100, w drugim roboczym następującym po tym wdrażany jest tak
zwany „hamulec awaryjny koronawirusa”.
W takim przypadku dokonane otwarcia są anulowane i znów obowiązują surowsze
obostrzenia. Na przykład dozwolone są spotkania wyłącznie osób z jednego gospodarstwa
domowego z maksymalnie jedną osobą z innego gospodarstwa domowego. Ponadto
zabroniona jest np. działalność punktów sprzedaży detalicznej innych towarów, niż artykuły
codziennego użytku, z wyjątkiem dostarczania i odbierania zamówionych towarów. To samo
dotyczy wykonywania usług wymagających bezpośredniego kontaktu z ciałem, z wyjątkiem
świadczeń niezbędnych ze względów medycznych, usług fryzjerskich oraz niemedycznych
zakładów pielęgnacji stóp. Jeśli średnia 7-dniowa zapadalność przez trzy kolejne dni spadnie
poniżej wartości 100, obostrzenia ponownie przestają obowiązywać.
Ponadto dla dotkniętych gmin dostępna jest nowa opcja testowania. Oznacza ona,
że gminy w porozumieniu z MAGS mogą wydać skierowaną do określonego kręgu
odbiorców decyzję nakazującą, by korzystanie z powyższych ofert było dozwolone
tylko po przedłożeniu aktualnego w danym dniu szybkiego testu z wynikiem
negatywnym, oprócz dotychczas obowiązujących zasad. Warunkiem jest
odpowiednio wystarczająca oferta bezpłatnych testów dla obywateli. Nie ma to
wpływu na surowsze regulacje w zakresie ograniczenia kontaktów – obowiązują one
w dalszym ciągu także w gminach, które wydały taką decyzję skierowana do
określonego kręgu odbiorców.
Szczegółowe regulacje dla okręgów i wydzielonych miast: link do przeglądu środków

Czy mają Państwo pytania dotyczące rozporządzenia w
sprawie ochrony przed koronawirusem?
Można je kierować na adres e-mail corona@nrw.de.

