FAQ Ordonanța privind protecția împotriva coronaviruslui 2020

Care este scopul înăspririi limitărilor?
Numărul de infectări cu coronavirus a crescut exponențial în săptămânile trecute. O
continuare a creșterii vitezei de răspândire ar suprasolicita sistemul de sănătate. Prin
intermediul înăspririi măsurilor este vizată reducerea numărului de infectări, astfel încât să fie
permanent asigurată asistența medicală în domeniul sănătății, iar modalitățile de infectare să
poată fi din nou identificate.

Unde se aplică noua Ordonanță privind protecția împotriva coronavirusului?
Ordonanța este obligatorie pentru întreg spațiul public. Acesta include toate zonele care nu
intră sub protecția specială a articolului 13 din legea fundamentală.

Este necesară respectarea regulilor inclusiv în spațiul privat?
Neapărat, în măsura în care acest lucru este posibil. Orice persoană capabilă să înțeleagă
regulile de bază ale protecției împotriva infectării este obligată să se comporte astfel încât să
nu se expună pe sine și pe alții pericolelor de infectare care pot fi evitate. Aici este inclus și
comportamentul responsabil în spațiul privat. În noiembrie este vizată oprirea creșterii
accelerate a numărului de infectări, pentru a preveni o suprasolicitare a sistemului de sănătate.

Sunt introduse noi reguli privind școlile și grădinițele?
Reglementările de până acum ale Ordonanței privind noile infectări cu noul coronavirus în
domeniul infrastructurii de îngrijire a copiilor – în special pentru funcționarea grădinițelor
pentru copii cu program zilnic, a îngrijitorilor particulari și școlilor.

Câte persoane se pot întâlni în spațiul public?
Din principiu, sunt valabile următoarele: În spațiile publice trebuie respectată o distanță
minimă de 1,5 m față de toate persoanele.
Această distanță poate fi încălcată numai în cazuri de excepție. Aceste excepții sunt, printre
altele:






dacă se întâlnesc persoane din maxim două familii, însă această excepție este valabilă
pentru maxim 10 persoane.
pentru însoțirea minorilor și a persoanelor asistate sau din motive relevante privind
îngrijirea
în școli și grădinițe, inclusiv amplasamentele acestora în exteriorul clădirii
școlii/grădiniței
pentru copii, în locurile de joacă din aer liber
în transportul public de călători





la intervențiile salvării, pompierilor și poliției
în cadrul întâlnirilor obligatorii pentru exercitarea profesiei
între rudele apropiate la înmormântări și căsătoriile la starea civilă

Ce distanță trebuie să respecte muzicienii?
Persoanele care cântă cu vocea sau la instrumente de suflat trebuie să mențină o distanță ceva
mai mare, de minim 2 metri, între ele și față de alte persoane.

Unde trebuie purtate măștile de protecție?
Reglementările de până acum sunt valabile fără alte modificări. Regula de bază este că măștile
de protecție trebuie purtate întotdeauna atunci când distanța minimă nu poate fi respectată. În
spațiile închise din spațiul public, măștile trebuie purtate inclusiv în cazul respectării distanței
minime, dacă aceste spații închise sunt accesibile clienților, respectiv vizitatorilor. Prevederile
de până acum sunt valabile în continuare, inclusiv în transportul public de călători sau în școli
și grădinițe.

Persoanele care nu respectă obligația de purtare a măștii trebuie excluse de la utilizarea
dotărilor sau a serviciilor.

Pot vizita în continuare rudele aflate în instituții staționare?
Locatarii instituțiilor de sănătate și de îngrijire pot fi vizitați în continuare dacă există
proceduri de vizită specifice instituției și în special dacă se respectă directivele și
recomandările institutului Robert Koch. Reglementările locale nu trebuie să determine
izolarea completă a locatarilor.

Există limitări în cazul ofertelor de educație extrașcolară?
Da. Sunt interzise toate ofertele de educație care nu vizează studiile sau profesia. Printre
acestea se numără, în special, ofertele privind activitatea sportivă și ofertele școlilor de
muzică, precum și ofertele de petrecere a timpului liber pentru copii și tineri.
Centrele de asistență socială și a tinerilor rămân însă deschise pentru maxim 10 persoane.

Școala de șoferi și examenele pentru permisul auto sunt în continuare permise?
Da. În autovehicul este permisă doar prezența cursanților, a instructorilor, candidaților,
precum și a verificatorilor.

Ce se întâmplă cu instituțiile de cultură?
Concertele și spectacolele în teatre, opere și săli de concert, cinematografe și alte instituții (de
cultură) publice sau private sunt interzise până la data de 30 noiembrie, 2020. Același lucru
este valabil pentru funcționarea muzeelor, expozițiilor de artă, galeriilor, palatelor, cetăților,
caselor memoriale și a instituțiilor similare. Funcționarea de probă, considerată exercitare a
profesiei, este însă permisă în continuare în acest interval de timp.
Pot funcționa numai cinematografele „drive-in” cu o distanță de 1,5 metri între autovehicule.

Ce se întâmplă cu bazele sportive pentru amatori?
Practicarea sportului în timpul liber și pentru amatori pe și în toate bazele sportive, studiourile
de fitness, bazinele de înot și altele amplasamente similare este interzisă până la data de 30
noiembrie 2020. Excepția face numai practicarea sporturilor individuale, în doi sau exclusiv
cu persoane din propria familie, în afara spațiilor închise ale bazelor sportive. Exercitarea
sporturilor de echipă și de contact nu este așadar permisă momentan – nici măcar în aer liber.
Este permisă practicarea sportului în școală, a exercițiilor practice de sport în timpul
cursurilor de sport, antrenamentul în cadrul centrelor federale pentru sport de înaltă
performanță din Renania de Nord-Westfalia și al centrelor federale pentru sport de
performanță.

Este permis sportul profesionist?
Sunt permise competițiile în cadrul ligilor profesioniste, competițiile în sporturi hipice și curse
de cai, precum și alte manifestări sportive profesionale, dacă sunt întrunite toate condițiile
necesare și în special strategiile adecvate pentru protecția împotriva infectării. Spectatorii nu
sunt admiși la competiții până la data de 30 noiembrie, 2020. Este permis, de asemenea,
regimul de antrenament al sportivilor profesioniști.

Ce se întâmplă cu zonele pentru petrecerea timpului liber și zonele de agrement?
Până la data de 30 noiembrie, 2020 este interzisă funcționarea







bazinelor de înot și bazinelor de agrement, saunelor și băilor termale și a locațiilor
similare,
grădinilor zoologice, parcurilor de animale, parcurilor recreative, a locurilor de joacă
indoor și a locațiilor similare pentru activități în timpul liber (la interior și exterior),
sălilor de jocuri, cazinourilor, caselor de pariuri și locațiilor similare,
cluburilor, discotecilor și locațiilor similare,
bordelurilor, localurilor de prostituție și locațiilor similare,
excursiile cu vaporul, trăsurile, trenurile istorice și altele similare.

Există limitări referitoare la cumpărăturile în spațiile comerciale (staționare)?

Toate spațiile comerciale staționare rămân deschise. Numărul de clienți aflați concomitent în
spațiile comerciale nu trebuie să depășească limita de o persoană per zece metri pătrați din
suprafața comercială, în sensul dispoziției privind comerțul cu amănuntul din NRW.
Această regulă este valabilă pentru spațiile comerciale ale artizanilor și prestatorilor de
servicii.
Nu sunt permise târgurile, expozițiile, târgurile anuale, piețele speciale și alte manifestări
asemănătoare până la data de 30 noiembrie, 2020.

Sunt permise serviciile care presupun apropierea corporală?
Serviciile și prestațiile în cazul cărora nu poate fi respectată distanța minimă de 1,5 metri față
de client (în special tratarea feței, cosmetică, saloane de modelare a unghiilor, manichiură,
masaj, tatuaje și piercing) sunt interzise până la data de 30 noiembrie, 2020.
Excepție fac






tehnicienii și prestatorii de servicii în domeniul sănătății (inclusiv fizioterapeuții,
ergoterapeuții, moașele, logopezii etc., acusticieni aparate auditive, opticieni, cizmar
ortoped etc.),
serviciile de pedichiură și frizerie,
prestații tehnice și de servicii necesare în domeniul medical,
transportul profesional al persoanelor în automobile.

Mai sunt încă permise evenimentele și adunările?
Evenimentele și adunările care nu intră sub incidența reglementărilor speciale ale Ordonanței
privind protecția împotriva coronavirusului sunt interzise până la data de 30 noiembrie, 2020.
Sunt permise, printre altele – cu respectarea condițiilor în cazuri individuale:







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 sau donarea de sânge)
ședințele comisiilor prevăzute legal, care nu pot fi realizate în mediu digital
înmormântări
căsătoriile la starea civilă.

Restaurantele și locațiile gastronomice sunt deschise?
Funcționarea restaurantelor, bufeturilor, chioșcurilor cu gustări, barurilor, cafenelelor și a
altor locații gastronomice este interzisă până la data de 30 noiembrie, 2020. Cantinele de
întreprindere și cantinele din instituțiile educative (precum școli și universități) pot fi utilizate
pentru aprovizionarea angajaților, resp. a utilizatorilor instituțiilor educative. Este permisă
însă livrarea de mâncare, precum și vânzarea mâncării la pachet.

Sunt permise excursiile turistice?
Nu. Ofertele de cazare în scopuri turistice care au apărut după data de 29 octombrie, 2020,
sunt interzise până pe 30 noiembrie, 2020. Utilizarea imobilelor închiriate permanent sau
aflate în proprietate și a rulotelor, autorulotelor stabilite permanent etc. exclusiv de către
utilizatorii îndreptățiți nu reprezintă destinație turistică și, prin urmare, este permisă.

Este verificată respectarea regulilor și ce consecințe există în cazul încălcării acestora?
Toate autoritățile responsabile și autoritățile statului vor impune prevederile acestei ordonanțe
în mod energic, consecvent și, dacă este necesar, prin mijloace coercitive.
În cazul multor încălcări este vorba despre contravenții. În acest caz sunt posibile amenzi de
până la 25.000 Euro.

