Ce limitări ale contactelor sunt valabile în continuare?
Până la data de 18 aprilie sunt valabile următoarele limitări ale contactelor:
Sunt admise întâlnirile în spațiul public între membrii propriei gospodării și membrii unei alte
gospodării în grupuri de maxim cinci persoane. Copiii cu vârsta de până la 14 ani inclusiv nu
sunt incluși în calcul. Perechile, indiferent de situația locativă, reprezintă o gospodărie. Este
admisă în continuare și întâlnirea membrilor unei gospodării (fără limitarea numărului de
persoane pentru această gospodărie) cu doar o singură altă persoană dintr-o altă
gospodărie. Totodată, copiii care necesită îngrijire pot fi însoțiți de persoane din gospodăria
lor; în cadrul exercitării dreptului la vizită, inclusiv părintele care trăiește separat poate fi
însoțit de copiii care necesită îngrijire.
Excepțiile de până acum referitoare la distanța minimă sunt valabile în continuare, în cea mai
mare măsură fără modificări, și sunt menționate la § 2, alin. 2 din Ordonanța privind
protecția împotriva coronavirusului. Printre altele, sunt exceptate, așadar, următoarele
situații: copiii care se joacă la locul de joacă, utilizarea transportului în comun (aici este
necesară purtarea de măști medicale) sau însoțirea și supravegherea minorilor și
persoanelor care necesită asistență.
Inclusiv utilizarea serviciilor de transport voluntar sau comunal, de exemplu pe drumul spre
centrele de vaccinare, reprezintă o excepție în sensul Ordonanței privind protecția împotriva
coronavirusului.

Care sunt prevederile privind obligația de purtare a măștii?
În continuare, în anumite locuri este valabilă obligația de purtare a unei măști medicale.
Măștile medicale, în sensul Ordonanței privind protecția împotriva coronavirusului, sunt așazisele măști chirurgicale cu standardul EN 14683 (trebuie să fie indicat pe ambalaj) sau
măștile cu standardul KN95/N95 sau FFP2 și măștile cu standarde mai ridicate – însă fără
supapă de expirare. Există obligația de purtare a unei măști medicale independent de
respectarea distanței minime


în spațiile închise ale spațiilor comerciale, precum și în cabinetele medicale și locații
similare pentru prestarea serviciilor medicale,



în spațiile închise ale muzeelor, expozițiilor de artă, galeriilor, palatelor, cetăților,
caselor memoriale și a instituțiilor similare, precum și în grădinile zoologice și
parcurile de animale,



în cazul cursurilor de formare și testărilor admise care necesită prezență, organizate
în clădiri și spații închise,



la utilizarea de servicii de transport, precum transportul public urban de călători și a
dotărilor acestuia, precum și a transportului voluntar sau comunal, de ex. spre
centrele de vaccinare,



în zonele de interior ale altor mijloace de transport, cu excepția utilizării private a
vehiculelor și a vehiculelor de intervenție ale autorităților care asigură siguranța
publică, pompierii, salvarea și forțele de intervenție în caz de catastrofă,



la utilizarea și prestarea serviciilor frizerilor și a altor servicii de artizanat, prestări de
servicii și la cursurilor de formare care presupun apropierea corporală, fără
respectarea distanței minime,



în timpul serviciilor religioase și în cadrul altor adunări constituite în vederea
exercitării religiei.

Conform legislației federale (Regulamentul privind protecția muncii SARS-CoV-2 al
Ministerului federal al Muncii și al Afacerilor Sociale din 21 ianuarie, 2021), există obligația
de purtare a unei măști medicale inclusiv la locul de muncă, acolo unde nu poate fi
menținută o distanță de siguranță de 1,5 metri. În acest caz, angajatorul trebuie să pună la
dispoziție măștile medicale.

Obligația de purtare a măștii (cel puțin mască obișnuită) este în continuare valabilă, în
special în următoarele zone, în acest caz fiind în continuare suficientă purtarea unei măști de
protecție obișnuite:





în spațiile publice închise, în măsura în care acestea sunt accesibile – cu sau fără
control la intrare – inclusiv clientelor și clienților, respectiv vizitatoarelor și
vizitatorilor,
în piețe și alte puncte de vânzare similare aflate în exterior,
pe întreaga suprafață a magazinelor en detail și în parcările aferente, precum și în
zonele de intrare, la o distanță de zece metri față de intrarea în magazin.

Care sunt prevederile privind obligația de purtare a măștii la
copii?
Este în continuare valabilă prevederea referitoare la exceptarea copiilor preșcolari de la
obligația de purtare a măștii. Dacă masca medicală nu poate fi aplicată corect copiilor cu
vârsta sub 14 ani, este suficientă purtarea unei măști de protecție obișnuite inclusiv în
locurile în care este prevăzută o mască medicală.

Care sunt prevederile privind obligația de purtare a măștii în
instituțiile de îngrijire a copiilor în timpul zilei și în școli?


În școli există obligația de purtare a unei măști medicale, copiii de până în clasa a 8-a
pot purta o mască obișnuită în cazul în care măștile medicale nu se potrivesc (încă).



În grădinițe există obligația de purtare a măștii (și anume masca medicală) numai
pentru adulți și numai dacă aceștia nu pot respecta distanța minimă între ei (așadar
între adulți). Acest lucru este valabil inclusiv pentru părinți, inclusiv la aducerea și
preluarea copiilor.

Când este din nou permisă deschiderea frizeriilor și a
saloanelor de pedichiură nemedicală? Ce anume este valabil
pentru alte servicii?
Serviciile și serviciile de artizanat în cazul cărora nu este posibilă respectarea unei distanțe
minime de 1,5 metri față de client (în special la serviciile de frizerie, tratamentul feței,
cosmetică, pedichiură, saloane de modelare a unghiilor, manichiură, masaj, tatuaje și
piercing, dar și luarea măsurilor la croitor), sunt admis cu respectarea strictă a prevederilor
de igienă ale Ordonanței privind protecția împotriva coronavirusului. Dacă clienta sau
clientul nu poartă masca în mod corect sau permanent (de ex. cosmetica feței), aceste
prestări de servicii sau servicii de artizanat pot fi executate numai atunci când este disponibil
un test rapid sau test propriu negativ din ziua respectivă, iar pentru personalul care
prestează serviciile de artizanat sau serviciile este necesară efectuarea unui test rapid sau
test propriu o dată la două zile.

Care este situația juridică în domeniul gastronomiei și
ofertelor de cazare?
Restaurantele și bufetele rămân în continuare închise, acest lucru este valabil, din principiu,
și pentru cantine și cantinele școlare/studențești.
Este permis numai serviciul de livrare și ridicare a mâncării. Cantinele de întreprindere și
cantinele școlare/studențești pot fi utilizate, ca excepție, pentru aprovizionarea angajaților,
resp. a utilizatorilor instituțiilor de învățământ, dacă în caz contrar nu este posibilă
menținerea proceselor de muncă, resp. a unui proces de educație admisibil.
Sunt interzise în continuare ofertele de cazare în scopuri private. Cazările în interese de
afaceri/de serviciu nu sunt considerate cazări private.

Cum se procedează în continuare în cazul comerțului cu
amănuntul?
Cum se procedează în continuare în cazul comerțului cu amănuntul?
Pentru comerțul cu amănuntul sunt valabile următoarele:
1. Rămân deschise magazinele alimentare, serviciile de ridicare și livrare, marketurile de
băuturi, piețele alimentare săptămânale, farmaciile, magazinele de produse
ecologice, magazinele de aprovizionare medicală, marketurile cu produse pentru
copii, drogheriile, benzinăriile, băncile, casele de economii, oficiile poștale,
chioșcurile și punctele de desfacere a presei, marketurile pentru furaje și marketurile

cu produse pentru animale și predarea alimentelor prin intermediul instituțiilor
sociale. Locațiile pentru comerțul angro sunt deschise pentru clienții angro, iar
pentru clienții finali doar pentru cumpărarea de alimente. În plus, rămân deschise
florăriile și alte magazine cu vânzare cu amănuntul care vând flori tăiate și flori la
ghiveci sezoniere, în măsura în care își limitează vânzările la acestea, inclusiv
accesoriile nemijlocite.
2. Toate celelalte magazine cu vânzare cu amănuntul (inclusiv papetăriile, librăriile și
magazinele cu produse pentru grădinărit) pot deschide în baza regulilor de limitare a
accesului. Astfel, numărul de clienți prezenți concomitent nu trebuie să depășească
raportul de un client la patruzeci de metri pătrați din suprafața destinată vânzării.
Totodată, accesul este permis numai clienților care și-au făcut o rezervare în
prealabil. Rezervarea trebuie acordată pentru un interval de timp limitat și este utilă
pentru o reconstituire ușoară.

Marketurile cu materiale de construcții se deschid?
Da. Relaxările influențează comerțul cu amănuntul inclusiv aici.
Inclusiv până acum a fost permisă funcționarea marketurilor cu materiale de construcții
pentru aprovizionarea meseriașilor, iar pentru clienții privați vânzarea florilor tăiate și a
florilor de ghiveci sezoniere, precum și a leguminoaselor și materialului de însămânțare
(semințe, cepe, cartofi de sădit).
Acum este posibilă punerea la dispoziție a tuturor sortimentelor marketului, inclusiv pentru
clienții privați, însă numai cu limitările de acces în vigoare inclusiv pentru celelalte magazine
en detail redeschise: Astfel, numărul de clienți prezenți concomitent nu trebuie să
depășească raportul de un client la patruzeci de metri pătrați din suprafața destinată
vânzării. Totodată, accesul este permis numai clienților care și-au făcut o rezervare în
prealabil. Rezervarea trebuie acordată pentru un interval de timp limitat și este utilă pentru
o reconstituire ușoară.

Este posibil comerțul cu livrare și ridicarea mărfurilor de
către clienți?
Da. Chiar dacă acum toate magazinele en detail își pot deschide ușile pentru clienți – în
anumite condiții – este permis în continuare, desigur, comerțul cu livrare și livrarea
mărfurilor comandate este permisă în continuare.

În ce condiții este posibil învățământul muzical și artistic?
Din data de 8 martie sunt valabile următoarele: Școlile de muzică și de artă pot să ofere
cursuri cu prezență pentru grupe de până la cinci cursanți.

Totodată este necesară utilizarea unor spații cât mai mari, precum și utilizarea, pe cât
posibil, a învățământului hibrid și alternativ.

Care sunt prevederile pentru ofertele de cursuri de formare
și perfecționare?
Sunt interzise, din principiu, toate ofertele de cursuri de formare și perfecționare, inclusiv
ofertele compensatorii pentru educația primară, precum și ofertele destinate integrării și
testările realizate, printre altele, de universitățile populare și instituțiile de perfecționare din
însărcinarea altor instituții, precum și ofertele de autoajutorare.
Sunt excluse de la această interdicție următoarele:







cursurile individuale, respectiv alte activități de formare individuală în afara spațiilor
închise,
curs cu prezență pentru clasele terminale din ciclurile de învățământ pentru adulți,
pentru obținerea diplomei de studii recunoscută la nivel de stat,
curs cu prezență pentru clasele terminale în vederea pregătirii pentru obținerea unei
diplome profesionale
testările profesionale și pentru absolvirea școlii cu prezență fizică și verificările
destinate integrării, precum și măsurile pregătitoare în acest sens cu prezență fizică,
sunt admise numai dacă nu pot fi amânate din motive presante sau dacă o amânare
nu este rezonabilă pentru candidați.
ofertele de educație extracuriculare promovate public pentru elevii din școli, în
sensul § 1 din Ordonanța privind protecția împotriva coronavirusului în domeniul
educației, în măsura în care ofertele sunt realizate pe baza directivelor pentru
promovarea ofertelor educaționale și de formare extrașcolare pe perioada
pandemiei, pentru reducerea dezavantajelor determinate de pandemie.

În plus, din 8 martie se adaugă următoarele noutăți:



oferte de meditație, cu prezență fizică, pentru grupele de maxim cinci elevi,
ofertele instituțiilor pentru ajutorare socială și ajutorarea tinerilor, cu prezență fizică,
pentru grupe de până la cinci elevi, precum și în aer liber, pentru grupe de până la
douăzeci de copii până la vârsta de 14 ani inclusiv.

Pentru aceste excepții trebuie respectate cu strictețe măsurile de distanțare și de protecție.
În plus, este necesară utilizarea unor spații cât mai mari, precum și utilizarea, pe cât posibil, a
învățământului hibrid și alternativ.

Ce prevederi sunt valabile pentru școlile de șoferi?
Este admisă funcționarea școlilor de șoferi, școlilor de pilotaj și a școlilor de navigație.
Cerința de distanțare minimă nu se aplică pentru cursul practic, cu precizarea că în vehicul
sau în cabina avionului se vor afla numai elevii, profesorii, candidații, precum și verificatorii.
Aceștia trebuie să poarte cel puțin o mască FFP2.

Universitățile și ofertele de educație extrașcolară din
serviciul public rămân deschise?
Regimul de predare și de verificare din universități și din școlile din domeniul sănătății este
permis cu respectarea prevederilor legii privind protecția împotriva infectării.
Totodată este permisă organizarea evenimentelor educaționale cu prezență fizică numai
dacă realizarea fără prezență sau amânarea acestora ar implica dezavantaje serioase pentru
cursanți.
Testările efectuate cu prezență fizică și măsurile pregătitoare în acest sens sunt admise
numai dacă nu pot fi amânate din motive presante sau dacă o amânare nu este rezonabilă
pentru candidați.
Nu este permisă organizarea de cursuri interne, inclusiv testările aferente în cadrul serviciilor
de pregătire și în cadrul cursurilor de formare profesională, de dezvoltare și perfecționare
efectuate la universitățile, școlile, instituțiile și instituțiile similare destinate acestora în
serviciul public, precum și în cadrul instanțelor și autorităților, cu prezență fizică. Sunt
exceptate cursurile cu prezență din ultimul an și, în cadrul studiilor care nu se desfășoară pe
mai mulți ani, în ultima perioadă înainte de examenul final sau a examenului de carieră. Se
recomandă, totodată, utilizarea unor spații cât mai mari posibile.

Există o obligație privind homeoffice-ul (lucrul de acasă)?
Ministerul Federal al Muncii a emis o ordonanță (Ordonanța privind protecția muncii SARSCoV-2 a Ministerului Federal al Muncii și al Afacerilor Sociale din 21 ianuarie, 2021) care
prevede că angajatorii trebuie să faciliteze angajaților lucrul de acasă peste tot acolo unde
acest lucru este posibil. Astfel este vizată reducerea contactelor la locul de muncă și pe
traseul spre locul de muncă. Regulamentul va intra în vigoare în curând.

Care sunt prevederile pentru sportul practicat în timpul liber
și sportul de amatori?
Încă din data de 22 februarie este permisă și practicarea sportului în aer liber, în bazele
sportive. Acest lucru este valabil pentru practicarea individuală a sportului, în doi sau de
către membrii aceleiași gospodării și, începând cu 8 martie, inclusiv cinci până la opt
persoane din cel mult două gospodării diferite. Inclusiv grupele de maxim 20 de copii, cu
vârste de până la 14 ani, inclusiv, cu maxim doi instructori sau doi supraveghetori, pot
practica sportul împreună în aer liber.
În cadrul acestor grupe nu trebuie menținută nicio distanță pe parcursul practicării sportului.
Este însă necesară respectarea unei distanțe minime de 5 metri între grupurile diferite sau
față de alte persoane din interiorul bazei sportive.
Începând cu 22 februarie, 2021 este din nou permisă și instrucția sportivă individuală în
cadrul bazelor sportive, în aer liber.

Nu este permisă utilizarea spațiilor comune, inclusiv spațiile pentru schimbarea hainelor și
pentru duș din cadrul bazelor sportive.
Momentan este încă nepermisă inclusiv funcționarea studiourilor de fitness, bazinelor de
înot și a altor locații similare.

Ce se întâmplă cu evenimentele culturale?
Concertele și spectacolele din teatre, opere, săli de concert, cinematografe și alte instituții
(de cultură) publice sau private sunt interzise în continuare până la data de 18 aprilie, 2021.
Asemenea evenimente sunt permise în aer liber numai atunci când artiștii respectă o
distanță minimă de 2 metri între ei și dacă spectatorii urmăresc evenimentul din locuința lor
(așa-zisele concerte sub fereastră).

Ce reguli se aplică pentru muzicienii profesioniști?
Repetițiile necesare pentru exercitarea profesiei sunt permise în continuare. De asemenea,
muzicienii profesioniști pot susține concerte și spectacole fără public, în vederea înregistrării
sau transmisiei radiofonice sau pe internet.

Ce se întâmplă cu instituțiile de cultură precum și cu
centrele pentru petrecerea timpului liber și centrele de
agrement?
Inclusiv aici există modificări.
Este interzisă în continuare funcționarea








bazinelor de înot și a bazinelor de agrement (exceptând cursurile de înot pentru
începători cu grupe de maxim cinci copii ) a saunelor și băilor termale și a altor locații
similare,
a locurilor de joacă indoor și a locațiilor similare pentru activitățile în timpul liber
sălilor de jocuri, cazinourilor, și a locațiilor similare
cluburilor, discotecilor și locațiilor similare,
bordelurilor, localurilor de prostituție și locațiilor similare,
excursiile cu vaporul, trăsurile, trenurile istorice și altele similare.

Funcționarea solarelor este din nou permisă în cazul respectării prevederilor de igienă ale
Ordonanței, deoarece în acest caz serviciul nu este prestat prin contact direct între
persoane.
La casele și birourile de pariuri este permisă numai primirea biletelor de joc, parierea etc. O
staționare care excede acest cadru (de ex. pentru urmărirea partidelor și a evenimentelor
vizate de pariuri) nu este permisă.

Din 8 martie este din nou posibilă vizitarea muzeelor, a expozițiilor de artă, galeriilor,
palatelor, cetăților, caselor memoriale și a instituțiilor similare - cu programare prealabilă și
dacă se asigură o reconstituire ușoară. În spațiile închise, numărul vizitatorilor prezenți
concomitent nu trebuie să depășească raportul de o persoană la 20 de metri pătrați din
suprafața deschisă pentru vizitatori.
De asemenea, este din nou permisă vizitarea grădinilor zoologice și a parcurilor de animale,
cu programare prealabilă și cu asigurarea reconstituirii. Inclusiv aici este valabilă prevederea
referitoare la spațiile închise, respectiv numărul vizitatorilor prezenți concomitent nu trebuie
să depășească raportul de o persoană la 20 de metri pătrați.

Sunt din nou permise evenimentele și adunările?
Nu, încă nu. Evenimentele și adunările care nu intră sub incidența reglementărilor speciale
ale Ordonanței privind protecția împotriva coronavirusului rămân deocamdată interzise.
Sunt permise – în condiții de respectat în cazuri individuale – printre altele:









adunările conform legii de reglementare a adunărilor (de ex. demonstrații)
evenimente utile pentru aprovizionarea de bază a populației, pentru menținerea
siguranței și ordinii publice sau pentru asistența socială și serviciile publice (de ex.
inclusiv adunările de partid pentru stabilirea candidaților pentru circumscripțiile
electorale sau donarea de sânge)
ședințele comisiilor prevăzute legal pentru autoadministrarea locală
ședințele comisiilor, societăților, partidelor, asociațiilor sau asociațiilor de proprietari
prevăzute legal, care nu pot fi realizate în mediu digital
înmormântări inclusiv ceremonia de doliu prealabilă
cununiile la starea civilă
serviciile religioase.

Ce reglementări există pentru serviciile religioase și alte
adunări constituite în vederea exercitării religiei?
Bisericile și comunitățile religioase decid, luând în considerare contextul epidemiologic local,
în ce măsură este posibilă constituirea adunărilor cu prezență fizică în vederea exercitării
religiei, și informează autoritățile de la fața locului.
Asigură respectarea distanței minime, limitează numărul de participanți, implementează un
sistem de solicitare a participării pentru asemenea întruniri în cazul cărora este anticipat un
număr de participanți care poate determina o depășire a capacității, obligă participanții să
poarte o mască medicală (așa-zisele măști chirurgicale sau măști cu standardul KN95/N95
sau FFP2) inclusiv în cazul locurilor pe scaune, înregistrează datele de contact ale
participanților și renunță la cântatul în cor al comunității.
Reglementările de stabilit conform § 1, alin. 3 din Ordonanța privind protecția împotriva
coronavirusului pentru serviciile religioase și alte adunări constituite în vederea exercitării
religiei trebuie prezentate:





cancelariei landului federal Renania de Nord-Westfalia prin intermediul bisericilor și
al altor organizații ale comunităților religioase. În acest scop este posibilă adresarea
prin e-mail EXCLUSIV A BISERICILOR ȘI A ALTOR ORGANIZAȚII ALE COMUNITĂȚILOR
RELIGIOASE la: Referat_I_B3@stk.nrw.de.
comunei respective de către comunitățile care nu aparțin unei biserici, resp. unei
organizații.

Comunități care aparțin unei biserici, resp. unei organizații sunt obligate să stabilească
conceptele de siguranță în cadrul bisericii respective, resp. a organizației respective.
La ce se referă restricțiile de urgență privind coronavirusul?
Dacă într-un district sau într-un oraș district urban, incidența cumulată la 7 zile depășește
valoarea de 100 timp de trei zile consecutive, restricțiile de urgență vor fi aplicate în a doua
zi lucrătoare ulterioară constatării situației.
În acest caz, vor fi anulate măsurile de relaxare aplicate și vor fi valabile din nou măsuri mai
drastice. Astfel, mai este permisă doar întâlnirea persoanelor dintr-o gospodărie cu cel mult
o persoană dintr-o altă gospodărie. În plus, este interzisă, de ex., funcționarea magazinelor
en detail cu produse care nu sunt de strictă necesitate, cu excepția livrării și ridicării
produselor comandate. Același lucru se aplică, bunăoară, și în domeniul prestării de servicii
care presupun apropierea corporală, cu excepția intervențiilor medicale necesare, serviciilor
frizerilor și ale saloanelor de pedichiură nemedicală. Dacă incidența scade sub valoarea 100
timp de trei zile consecutive, restricțiile sunt din nou anulate.
În plus, pentru comunitățile vizate există noua opțiune de testare. Aceasta înseamnă
că, printr-o decizie cu caracter general, în acord cu MAGS, comunitățile pot dispune
ca utilizarea ofertelor menționate mai sus să fie admisă pe baza unui test rapid
negativ din ziua respectivă, pe lângă reglementările deja în vigoare. Condiția
preliminară este reprezentată de o ofertă corespunzătoare suficientă pentru testarea
gratuită a cetățenilor. Nu se aduce atingere reglementărilor mai stricte referitoare la
limitarea contactului, acestea sunt valabile și în comunitățile care au emis o
asemenea decizie cu caracter general.
Reglementările pentru districte și orașele district urban în detaliu: Link pentru evidența
măsurilor

Aveți întrebări referitoare la Ordonanța privind protecția
împotriva coronavirusului?
În acest caz puteți scrie la adresa de e-mail corona@nrw.de.

