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Ministrul Laumann: putem combate virusul mai bine și mai
precis tocmai în cazul transmisiei comunitare
Conducerea landului informează:
Renania de Nord-Westfalia aplică consecvent deciziile rezultate în urma
consultărilor dintre federație și landuri și adaptează în mod
corespunzător Ordonanța privind protecția împotriva coronavirusului. Pe
baza incidenței cumulate la 7 zile, de 121,6 la nivelul landului (stadiu: 26
martie, 2021), restricțiile de urgență convenite la nivel federal vor fi
aplicate inclusiv în Renania de Nord-Westfalia: în toate districtele și
orașele district urban cu o incidență de peste 100, măsurile de relaxare
luate în data de 8 martie, 2021 vor fi din nou anulate. Pe baza structurii
de ofertă puternic dezvoltate pentru testele rapide gratuite la nivelul
landului, cu peste 4.800 de centre de testare, pentru cetățenii din
Renania de Nord-Westfalia, comunitățile vizate vor avea posibilitatea
ca, în locul unei anulări complete a relaxărilor, să coreleze în mod strict
utilizarea ofertelor vizate cu un test negativ din ziua respectivă.
Ordonanța a intrat în vigoare în data de 29 martie, 2021 și este valabilă
până în data de 18 aprilie, 2021.
În contextul creșterii numărului de infectări, restricțiile de urgență sunt
ferm ancorate în Ordonanță prin intermediul reglementărilor clare.
Diferențierea la nivel regional ia în considerare scenariul epidemiologic
diferit în orașe și districte:
Dacă incidența cumulată la 7 zile dintr-un oraș sau dintr-un oraș district
urban este de 100 de noi infectări la 100.000 de locuitori, timp de trei
zile lucrătoare consecutive, sunt aplicate restricțiile de urgență împotriva
coronavirusului. După aceea,

comunitatea vizată va decide între două variante, în strânsă colaborare
cu Ministerul Sănătății: lockdown mai sever cu anularea măsurilor de
relaxare din 8 martie, 2021 sau opțiunea de testare. În cazul opțiunii de
testare, aceste relaxări pot fi menținute – însă numai pentru clienții,
vizitatorii, utilizatorii cu un rezultat negativ la zi al testului.
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Ministru sănătății, Karl-Josef Laumann: „Prin intermediul noii variante a
Ordonanței, Renania de Nord-Westfalia activează restricțiile de urgență
– și totodată deschide noi perspective. Varianta din Renania de NordWestfalia prezintă două mari avantaje: pe de o parte, districtele vizate și
orașele district urban pot activa restricțiile de urgență și pot închide din
nou viața publică. Pe de altă parte: opțiunea de testare funcționează ca
un năvod pentru cazurile de infectare cu coronavirus. Aceasta
impulsionează populația să se testeze și totodată face posibilă
identificarea și filtrarea timpurie a cazurilor neidentificate și
asimptomatice de coronavirus. Deoarece: fiecare test rapid pozitiv
implică un test PCR. Astfel putem combate virusul mai bine și mai
precis tocmai în cazul transmisiei comunitare.“
Aceste reglementări sunt valabile corespunzător și pe parcursul
Sărbătorilor Pascale. „Se menține îndemnul: rămâneți acasă și în
perioada Sărbătorilor Pascale, nu călătoriți, respectați în continuare
regulile AHA (distanțare, igienă, mască)“, afirmă ministrul Laumann.
„Lupta împotriva virusului depinde în continuare de fiecare în parte. În
plus: federația a anunțat cantități mari de doze de vaccin. Acest lucru
mă face extrem de încrezător. Astfel vom putea trece într-o viteză
superioară și în cazul vaccinării.“
Rezumatul celor mai importante modificări ale Ordonanței privind
protecția împotriva coronavirusului începând cu 29 martie, 2021:

Limitarea
contactelor

Incidența la 7 zile <100

Incidența la 7 zile
Incidența la 7 zile >
>100 fără opțiune de 100 cu opțiune de testare
testare

Întâlnirile în
spațiul public
sunt admise cu
maxim cinci
persoane din
două gospodă-

Întâlnirile în spațiul
public sunt permise
cu cel mult o
persoană dintr-o altă
gospodărie. Copiii
cu vârsta de până la

Întâlnirile în spațiul
public sunt permise
cu
cel
mult
o
persoană dintr-o altă
gospodărie. Copiii cu
vârsta de până la
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rii. Copiii cu
vârsta de până la
14 ani inclusiv nu
sunt incluși în
calcul. Perechile,
indiferent de
situația locativă,
reprezintă o
gospodărie.

14 ani inclusiv nu
sunt incluși în calcul.
Perechile, indiferent
de situația locativă,
reprezintă o
gospodărie.
Excepție în zilele de
Paști (1 - 5 aprilie):
aici se aplică
reglementările
valabile în cazul unei
incidențe de 50-100,
așadar două familii
cu formarea unui
grup de maxim cinci
persoane, copiii cu
vârsta sub 14 ani nu
sunt incluși în calcul

14 ani inclusiv nu sunt
incluși în calcul.
Perechile, indiferent
de situația locativă,
reprezintă o
gospodărie. Excepție în zilele de
Paști (1 - 5 aprilie):
aici se aplică
reglementările
valabile în cazul unei
incidențe de 50 -100,
așadar două familii cu
formarea unui grup de
maxim cinci
persoane, copiii cu
vârsta 14 nu sunt
incluși în calcul

Biblioteci/arh
ive etc.

Funcționarea este
permisă cu
respectarea
strictă a regulilor
de igienă și
distanțare.

Funcționarea este
limitată la ridicarea
și livrarea
produselor
comandate sau de
ridicat, precum și
returul acestora.

Muzee,
expoziții,
palate, cetăți,
case
memoriale și
altele
similare

Funcționarea
muzeelor, a
expozițiilor de
artă, galeriilor,
palatelor,
cetăților, caselor
memoriale și a
instituțiilor
similare este
permisă cu
programare
prealabilă și dacă
se asigură o
reconstituire. Nr.
vizit. prezenți
concomitent în
spațiile închise nu
trebuie să
depășească
raportul de o
persoană la 20

Funcționarea este
interzisă.

Funcționarea este
permisă cu
respectarea strictă a
regulilor de igienă și
distanțare. Accesul
este permis numai
cu un test rapid
negativ. Testul nu
trebuie să aibă o
vechime mai mare de
24 de ore.
Funcționarea muz., a
expoz. de artă,
galeriilor, palatelor,
cetăților, caselor
memoriale și a
instituțiilor similare
este permisă cu
programare preal. și
dacă se asigură o
reconstituire. Nr.
vizitatorilor prezenți
concomitent în spațiile
închise nu trebuie să
depășească rap. de o
persoană la 20 de mp.
Accesul este permis
numai cu un test
rapid negativ. Testul
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de metri
pătrați.
Grădini
zoologice și
parcuri de
animale.
Parcuri
peisagistice
cu reguli de
acces

Spații
comerciale
care
excedează
cadrul
produselor de
strictă
necesitate

Funcționarea
grădinilor
zoologice și a
parcurilor de
animale este
permisă cu
programare
prealabilă și dacă
se asigură o
reconstituire.
Numărul
vizitatorilor
prezenți
concomitent în
spațiile închise nu
trebuie să
depășească
raportul de o
persoană la 20 de
metri pătrați. În
zona exterioară
nu există nicio
prevedere pentru
numărul admis de
persoane per
metru pătrat.
Magazinele en
detail care nu
beneficiază de
avantajul
comercializării
mărfurilor pentru
necesarul zilnic
(alimente,
drogherii, florării
etc.) pot oferi
serviciul de
shopping
programat, cu
condiția de a
limita numărul de
clienți prezenți
concomitent la
raportul de un
client la 40 de
metri pătrați.

Accesul vizitatorilor
în spațiile de
expunere închise nu
este permis.

Este interzisă
funcționarea
magazinelor
neprivilegiate.

nu trebuie să aibă o vechime
mai mare de 24 de ore.
mare de 24 de ore.
Funcționarea
grădinilor zoologice și
a parcurilor de
animale este permisă
cu programare
prealabilă și dacă se
asigură o
reconstituire. Numărul
vizitatorilor prezenți
concomitent în spațiile
închise nu trebuie să
depășească raportul
de o persoană la 20
de metri pătrați. În
zona exterioară nu
există nicio prevedere
pentru numărul admis
de persoane per
metru pătrat. Accesul
este permis numai
cu un test rapid
negativ. Testul nu
trebuie să aibă o
vechime mai mare de
24 de ore.

Magazinele en detail
care nu beneficiază
de avantajul
comercializării
mărfurilor pentru
necesarul zilnic
(alimente, drogherii,
florării etc.) pot oferi
serviciul de shopping
programat, cu condiția
de a limita numărul de
clienți prezenți
concomitent la
raportul de un client la
40 de metri pătrați. O
programare prealabilă
și o limitare temporală
a șederii sunt
neapărat
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necesare. Accesul permis
numai pe baza
unui test rapid
negativ. Testul nu
trebuie să aibă o
vechime mai mare
de 24 de ore.

O programare
prealabilă și
o limitare temporală
a șederii
sunt neapărat
necesare.
Prestarea
serviciilor cu
apropiere
corporală

Prestarea de
servicii care
presupun
apropierea
corporală, în
cazul cărora nu
este posibilă
respectarea unei
distanțe minime
de 1,5 metri față
de client, sunt
permise în cazul
respectării
prevederilor de
igienă din
Ordonanță. Dacă
clientul nu poate
purta o mască
(de ex. cosmetica
feței), este
necesar un
rezultat negativ al
testului de
coronavirus, la zi,
și o testare
regulată a
angajaților.

Este interzisă
prestarea de servicii
care presupun
apropierea
corporală, în cazul
cărora nu este
posibilă respectarea
unei distanțe minime
de 1,5 metri față de
client. Sunt
exceptate
intervențiile
medicale necesare,
serviciilor frizerilor și
ale saloanelor de
pedichiură
nemedicală, precum
și transportul de
persoane
profesional.

Prestarea de servicii
care presupun
apropierea corporală,
în cazul cărora nu
este posibilă
respectarea unei
distanțe minime de
1,5 metri față de
client, sunt permise în
cazul respectării
prevederilor de igienă
din Ordonanță.
Accesul este permis
numai cu un test
rapid negativ. Testul
nu trebuie să aibă o
vechime mai mare de
24 de ore.
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Alte reguli în cazul abaterii incidenței
În afară de restricțiile de urgență valabile la nivelul întregului land,
districtele și orașele district urban în care incidența cumulată la 7 zile,
conform comunicărilor zilnice oficiale ale Centrului de Sănătate al
landului, este situată constant și semnificativ peste valoarea de 100
infecții noi la 100.000 de locuitori și dacă se află peste media landului
sau dacă sunt prezente situații epidemiologice speciale, critice, vor
verifica și în continuare dacă, din motive speciale, sunt necesare
măsuri de protecție suplimentare care exced această Ordonanță.
Acestea pot fi dispuse în colaborare cu Ministerul pentru Muncă,
Sănătate și Afaceri Sociale. Districtele și orașele district urban în care
incidența cumulată la 7 zile, conform comunicărilor zilnice oficiale ale
Centrului de Sănătate al landului, este situată constant și semnificativ
sub valoarea de 50 de infecții noi la 100.000 de locuitori, pot conveni în
acord cu Ministerul pentru Muncă, Sănătate și Afaceri Sociale, în ce
măsură pot fi realizate reduceri ale măsurilor de protecție stabilite în
această Ordonanță.
Alte modificări în Ordonanța privind protecția împotriva coronavirusului
sunt:
 bazinele de înot se pot deschide pentru cursurile de începători
cu grupe de maxim cinci copii.
 Funcționarea solarelor este permisă – deoarece în acest caz
nu este prestat un serviciu cu contact între persoane, conform
jurisprudenței actuale în vigoare în Hamburg – cu respectarea
prevederilor de igienă din Ordonanță.
Regulamentele corespunzătoare sunt publicate pe parcursul zilei
pe www.land.nrw.
Dacă aveți întrebări în calitate de cetățean, vă rugăm să sunați la:
telefon 0211 8555.
Dacă aveți întrebări în calitate de jurnalist, vă rugăm să vă
adresați biroului de presă al Ministerului pentru Muncă,
Sănătate și Afaceri Sociale, telefon 0211 855-3118.
Această comunicare de presă este disponibilă și pe www.land.nrw
indicație privind protecția datelor ref. la mediile sociale

