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Informacja prasowa - 250/03/2021 

Dostosowanie i przedłużenie obowiązywania 
rozporządzenia w sprawie ochrony przed 
koronawirusem – Nadrenia Północna-
Westfalia łączy regulacje w zakresie 
hamulca awaryjnego ze wzmocnieniem 
strategii testowania 

Minister Laumann: Szczególnie w przypadku rozproszonego 
charakteru epidemii możemy lepiej i precyzyjniej zwalczać 
wirusa 

Rząd kraju związkowego informuje: 

Nadrenia Północna-Westfalia konsekwentnie wdraża decyzje, które 

zostały podjęte podczas obrad państwa i krajów związkowych, i 

odpowiednio dostosowuje rozporządzenie w sprawie ochrony przed 

koronawirusem. Ponieważ średnia 7-dniowa zapadalność na terenie 

całego kraju związkowego wynosi 121,6 (stan na: 26 marca 2021 r.) 

również w Nadrenii Północnej-Westfalii wprowadzany jest uzgodniony 

dla całego kraju hamulec awaryjny: we wszystkich okręgach i 

wydzielonych miastach, w których zapadalność przekracza 100 

przypadków, dokonane w dniu 8 marca 2021 r. otwarcia są anulowane. 

Ze względu na mocno rozbudowaną strukturę ponad 4800 punktów 

pobrań, w których obywatele i obywatelki Nadrenii Północnej-Westfalii 

mogą bezpłatnie wykonać szybkie testy, dotknięte gminy otrzymują 

jednak możliwość, by zamiast całkowitego anulowania otwierania branż, 

ściśle uzależnić możliwość korzystania z danych ofert od przedłożenia 

aktualnego w danym dniu negatywnego wyniku testu. 

Rozporządzenie wchodzi w życie od 29 marca 2021 r. i obowiązuje na 

razie do 18 kwietnia 2021 r. 

Ze względu na rosnące liczby zakażeń, wyraźne regulacje dotyczące 

hamulca koronawirusa zostały ujęte w rozporządzeniu. Różnicowanie 

regionalne uwzględnia przy tym coraz większe różnice pod względem 

sytuacji epidemiologicznej w miastach i okręgach: 
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jeśli w okręgu lub wydzielonym mieście średnia 7-dniowa zapadalność 

przez trzy kolejne dni robocze przekroczy 100 nowych zakażeń na 

100 000 mieszkańców, wdrażany jest hamulec awaryjny koronawirusa. 

Wówczas dotknięta gmina 

w ścisłym porozumieniu z ministerstwem zdrowia wybiera spośród 

dwóch wariantów: ścisły lockdown ze zniesieniem otwarć, które weszły 

w życie 8 marca 2021 r., lub opcja testowania. W przypadku opcji 

testowania otwarcia mogą pozostać zachowane – jednak tylko dla 

klientów, odwiedzających czy użytkowników, którzy przedłożą aktualny 

w danym dniu negatywny wynik testu. 
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Minister zdrowia Karl-Josef Laumann: „Wraz z nową wersją 

rozporządzenia Nadrenia Północna-Westfalia zaciąga hamulec 

awaryjny koronawirusa – a jednocześnie otwiera perspektywy. Wariant 

obowiązujący w Nadrenii Północnej-Westfalii ma dwie ważne zalety: z 

jednej strony dotknięte okręgi i wydzielone miasta mogą zaciągnąć 

hamulec awaryjny i ponownie zamknąć życie publiczne. Z drugiej 

strony opcja testowania działa jak siatka wyłapująca przypadki 

zakażenia koronawirusem. Stanowi dla społeczeństwa bodziec 

zachęcający do testowania się, a jednocześnie umożliwia wykrywanie i 

filtrowanie niewykrytych i bezobjawowych zakażeń. Ponieważ: po 

każdym pozytywnym szybkim teście następuje test PCR. Dzięki temu 

szczególnie w przypadku rozproszonego charakteru epidemii możemy 

lepiej i precyzyjniej zwalczać wirusa”. 

Te regulacje obowiązują także odpowiednio w okresie wielkanocnym. 

„W dalszym ciągu apelujemy: pozostańcie w domach także w okresie 

wielkanocnym, nie wyjeżdżajcie, przestrzegajcie zasad dotyczących 

zachowania odstępu, higieny, noszenia maseczek”, mówi minister 

Laumann. „Walka z koronawirusem w dalszym ciągu zależy od 

każdego z osobna. A oprócz tego: władze państwowe zapowiedziały 

duże ilości dawek szczepionek. Nastawia mnie to bardzo 

optymistycznie. Możemy bowiem dodatkowo przyspieszyć naszą akcję 

szczepień”. 

Przegląd najważniejszych zmian w rozporządzeniu w sprawie 

ochrony przed koronawirusem od dnia 29 marca 2021 r.: 

  
 

 

 

 7-dniowa 
zapadalność <100 

7-dniowa 
zapadalność >100 
bez opcji 
testowania 

7-dniowa 
zapadalność >100 z 
opcją testowania 



Ograniczenia w 
zakresie 
kontaktów 

Spotkania w 

przestrzeni 

publicznej są 

możliwe dla 

maksymalnie pięciu 

osób z dwóch 

gospodarstw 

domowych. 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.  

Spotkania w 
przestrzeni 
publicznej są 
możliwe z 
maksymalnie jedną 
osobą z innego 
gospodarstwa 
domowego. 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. 
Wyjątek w okresie 
wielkanocnym (1–5 
kwietnia): 
obowiązują 
regulacje jak w 
przypadku 
zapadalności 50–
100, czyli dwa 
gospodarstwa 
domowe liczące 
łącznie 
maksymalnie pięć 
osób, dzieci poniżej 
14 roku życia nie są 
wliczane. 

Spotkania w 
przestrzeni publicznej 
są możliwe z 
maksymalnie jedną 
osobą z innego 
gospodarstwa 
domowego. 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. 
Wyjątek  
w okresie 

wielkanocnym 

(1–5 kwietnia): 

obowiązują 

regulacje jak w 

przypadku 

zapadalności 

50–100, czyli 

dwa 

gospodarstwa 

domowe liczące 

łącznie 

maksymalnie 

pięć osób, dzieci 

poniżej 14 roku 

życia nie są 

wliczane. 

Biblioteki/archiwa 

itp. 

Działalność jest 
dozwolona pod 
warunkiem 
przestrzegania 
ścisłych zasad 
higieny i dystansu 
społecznego. 

Działalność jest 
ograniczona do 
odbierania i dostaw 
zamówionych lub 
gotowych do 
odbioru mediów, a 
także ich zwrotu. 

Działalność jest 

dozwolona pod 

warunkiem 

przestrzegania ścisłych 

zasad higieny i 

dystansu społecznego. 

Dostęp tylko z 

negatywnym 

wynikiem szybkiego 

testu. Test nie może 

być starszy niż 24 

godziny. 

 

Muzea, wystawy, 

pałace, zamki, 

miejsca pamięci 

Działalność 
muzeów, wystaw 
sztuki, galerii, 

Działalność jest 

zabroniona. 

 

Działalność muzeów, 

wystaw sztuki, galerii, 

pałaców, zamków, 
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itp. 

 

pałaców, zamków, 
miejsc pamięci i tym 
podobnych 
obiektów jest 
możliwa po 
wcześniejszej 
rezerwacji terminu 
oraz przy 
zapewnieniu 
identyfkowalności. 
Liczba jednocześnie 
obecnych 
odwiedzających w 
zamkniętych 
pomieszczeniach 
nie może 
przekraczać jednej 
osoby na 20 metrów 
kwadratowych. 

miejsc pamięci i tym 

podobnych obiektów 

jest możliwa po 

wcześniejszej 

rezerwacji terminu oraz 

przy zapewnieniu 

identyfkowalności. 

Liczba jednocześnie 

obecnych 

odwiedzających w 

zamkniętych 

pomieszczeniach nie 

może przekraczać 

jednej osoby na 20 

metrów kwadratowych. 

Dostęp tylko z 

negatywnym 

wynikiem szybkiego 

testu. Test nie może 

być starszy 

niż 24 godziny. 

Ogrody 

zoologiczne i parki 

ze zwierzętami 

Parki krajobrazowe 

z regulacją 

dostępu 

Działalność 
ogrodów 
zoologicznych i 
parków ze 
zwierzętami jest 
dozwolona po 
wcześniejszej 
rezerwacji terminu 
oraz przy 
zapewnieniu 
identyfkowalności. 
Liczba jednocześnie 
obecnych 
odwiedzających w 
zamkniętych 
pomieszczeniach 
nie może 
przekraczać jednej 
osoby na 20 metrów 
kwadratowych. Na 
obszarach 
zewnętrznych nie 
obowiązują 
wytyczne dotyczące 
dozwolonej liczby 
osób na metr 
kwadratowy. 

Dostęp do 

zamkniętych 

pomieszczeń 

wystawowych jest 

niedozwolony dla 

odwiedzających. 

 

Działalność ogrodów 

zoologicznych i parków 

ze zwierzętami jest 

dozwolona po 

wcześniejszej 

rezerwacji terminu oraz 

przy zapewnieniu 

identyfkowalności. 

Liczba jednocześnie 

obecnych 

odwiedzających w 

zamkniętych 

pomieszczeniach nie 

może przekraczać 

jednej osoby na 20 

metrów kwadratowych. 

Na obszarach 

zewnętrznych nie 

obowiązują wytyczne 

dotyczące dozwolonej 

liczby osób na metr 

kwadratowy. Dostęp 

tylko z negatywnym 

wynikiem szybkiego 

testu. Test nie może 

być starszy niż 24 

godziny. 

 

Placówki Punkty sprzedaży 
detalicznej, które 

Działalność Punkty sprzedaży 
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handlowe 

wykraczające poza 

artykuły 

codziennego 

użytku 

nie są 
uprzywilejowane 
przez sprzedaż 
artykułów 
codziennego użytku 
(artykuły 
spożywcze, 
drogerie, 
kwiaciarnie itp.) 
mogą oferować 
zakupy terminowe, 
pod warunkiem, że 
liczba klientów i 
klientek obecnych 
jednocześnie w 
sklepie nie 
przekroczy jednej 
osoby na 40 metrów 
kwadratowych. 
Niezbędna jest 
wcześniejsza 
rezerwacja terminu 
oraz czasowe 
ograniczenie 
pobytu. 

sklepów, które nie 

są 

uprzywilejowane, 

jest zabroniona. 

detalicznej, które nie są 

uprzywilejowane przez 

sprzedaż artykułów 

codziennego użytku 

(artykuły spożywcze, 

drogerie, kwiaciarnie 

itp.) mogą oferować 

zakupy terminowe, pod 

warunkiem, że liczba 

klientów i klientek 

obecnych jednocześnie 

w sklepie nie 

przekroczy jednej 

osoby na 40 metrów 

kwadratowych. 

Niezbędna jest 

wcześniejsza 

rezerwacja terminu 

oraz czasowe 

ograniczenie pobytu. 

Dostęp tylko 

z negatywnym 

wynikiem szybkiego 

testu. Test nie może 

być starszy niż 24 

godziny. 

Usługi 

wymagające 

bezpośredniego 

kontaktu z ciałem 

Usługi wymagające 
bezpośredniego 
kontaktu z ciałem, 
podczas których nie 
jest możliwe 
zachowanie 1,5 
metra odległości od 
klienta, są 
dozwolone pod 
warunkiem 
przestrzegania 
zasad higieny 
określonych w 
rozporządzeniu. 
Jeśli klientka lub 
klient nie może przy 
tym nosić maseczki 
(np. podczas 
zabiegu 
kosmetycznego na 
twarzy), wymagane 
jest przedłożenie 
aktualnego w 
danym dniu 
negatywnego 
wyniku testu, a 
także regularne 
testowanie 

Usługi wymagające 
bezpośredniego 
kontaktu z ciałem, 
podczas których nie 
jest możliwe 
zachowanie 1,5 
metra odległości od 
klienta, są 
zabronione. Nie 
dotyczy to 
świadczeń 
niezbędnych ze 
względów 
medycznych, usług 
fryzjerskich oraz 
niemedycznych 
zakładów 
pielęgnacji stóp, a 
także zarobkowego 
przewozu osób. 

Usługi wymagające 
bezpośredniego 
kontaktu z ciałem, 
podczas których nie 
jest możliwe 
zachowanie 1,5 metra 
odległości od klienta, 
są dozwolone pod 
warunkiem 
przestrzegania zasad 
higieny określonych w 
rozporządzeniu. 
Dostęp tylko z 
negatywnym 
wynikiem szybkiego 
testu. Test nie może 
być starszy niż 24 
godziny. 
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pracowników. 
 

 

Dalsze regulacje w przypadku różnych wskaźników zapadalności 

Oprócz obowiązujących w całym kraju środków w ramach hamulca 

awaryjnego, okręgi i wydzielone miasta, w których zgodnie z 

codziennymi publikacjami Krajowego Centrum Zdrowia 7-dniowa 

zapadalność trwale i znacznie przekracza wartość 100 nowych 

zakażeń na 100 000 mieszkańców i leży powyżej średniej krajowej, lub 

w których z innego powodu sytuacja epidemiologiczna jest krytyczna, w 

dalszym ciągu sprawdzają, czy ze szczególnych przyczyn wymagane 

jest wprowadzenie dodatkowych środków ochronnych, wykraczających 

poza te określone w rozporządzeniu. Mogą one być wprowadzane po 

uzgodnieniu z Ministerstwem Pracy, Zdrowia i Polityki Społecznej. 

Okręgi i wydzielone miasta, w których  
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zgodnie z codziennymi publikacjami Krajowego Centrum Zdrowia 7-

dniowa zapadalność trwale i osiąga wartość znacznie poniżej 50 

nowych zakażeń na 100 000 mieszkańców, mogą w porozumieniu z 

Ministerstwem Pracy, Zdrowia i Polityki Społecznej uzgodnić, w jakim 

zakresie może nastąpić zredukowanie środków ochronnych 

określonych w tym rozporządzeniu. 

Dalsze zmiany w rozporządzeniu w sprawie ochrony przed 
koronawirusem: 

 baseny mogą być otwierane w celu nauki pływania dla 

początkujących w grupach liczących maksymalnie pięcioro 

dzieci. 

 Zgodnie z aktualnym orzecznictwem w Hamburgu 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. 

Odpowiednie rozporządzenia zostaną opublikowane w ciągu dnia 

na stronie www.land.nrw. 

Dodatkowe pytania od obywateli można kierować tutaj: telefon 
0211 8555. 

W przypadku dodatkowych pytań od prasy należy zwracać 
się do ośrodka prasowego Ministerstwa Pracy, Zdrowia i 
Polityki Społecznej, telefon 0211 855-3118. 

Niniejszy komunikat prasowy jest dostępny również na stronie www.land.nrw 

Informacja o ochronie danych osobowych w odniesieniu do mediów 

społecznościowych 


