
Актуални правила във връзка с коронавируса в 

Северен Рейн-Вестфалия при честота на 

новозаразяване над 100             (Към 

дата: 26 април 2021 г.) 

 

Какво се случва при честота на новозаразяване над 

100 в продължение на 7 дни? При над 150? А при над 

165? 

При над 100 новозаразени на 100 000 жители през седем последователни дни в 

определен окръг (определящи са данните, съобщени на института „Роберт Кох“ (RKI)), 

в действие влиза единната национална „аварийна спирачка“. Това означава конкретно: 

Ако в продължение на три последователни дни честотата на новозаразяване е над 100, 

то от по-следващия ден влизат в действие допълнителните мерки, регламентирани със 

Закон за защита срещу инфекции. 

Ако честотата на новозаразяване превиши 150, магазините, които не търгуват със стоки 

от първа необходимост, се затварят. 

Ако честотата на новозаразяване превиши 165 в продължение на няколко дни, 

училищата също преминават към дистанционно обучение и грижите на място в 

детските градини се прекратяват с изключение на спешните грижи. 

Какво се случва, ако честотата на новозаразяване 

отново спадне под 100, под 150 или под 165? 

Ако 7-дневната честота на новозаразяване в засегнатия окръг или град със статут на 

окръг спадне под 100, 150 или 165 в продължение на пет последователни работни дни, 

мерките, предвидени при съответната прагова стойност, престават да се прилагат от по-

следващия ден. 

От кога и до кога са в сила новите правила на Закона 

за защита срещу инфекции („федералната аварийна 

спирачка“)? 

Новите правила на Закона за защита срещу инфекции („федералната аварийна 

спирачка“) влязоха в сила на 23 април 2021 г. и се прилагат в зависимост от честотата 

на случаите на новозаразяване в определен окръг или град със статут на окръг най-рано 

от 24 април 2021 г. Министерството на труда, здравеопазването и социалните въпроси 

обявява от кой ден в кои окръзи и градове със статут на окръзи ще се прилагат 

разпоредбите. Срокът на действие на мерките на „федералната аварийна спирачка“ 

изтича най-късно на 30 юни 2021 г. 



Къде можем да намерим информация за актуалната 

честота на новозаразяване? 

Резюме на определящите „федералната аварийна спирачка“ данни на института „Роберт 

Кох“ относно честотата на новозаразяване в окръзите или градовете със статут на окръг 

ще намерите тук: www.rki.de/inzidenzen. 

Какъв е регламентът относно частните събирания при 

честота на новозаразяване над 100? 

Частни събирания в публични и частни пространства са разрешени само за членовете 

на едно домакинство с едно лице от друго домакинство, като това лице може да бъде 

придружавано от деца под 14-годишна възраст, числящи се към неговото домакинство. 

При честота на новозаразяване над 100 в сила влиза 

вечерен час, как изглежда той? 

Вечерният час представлява забрана за излизане от 22:00 до 05:00 ч. Между 22:00 и 

полунощ обаче се разрешават физическите упражнения на открито, например ходене, 

колоездене, джогинг, ако се упражняват самостоятелно от едно лице. Освен това се 

допускат изключения от вечерния час при основателните причини като изпълнение на 

служебни или длъжности дейности, спешни (ветеринаро-) медицински случаи, 

упражняване на родителски права и правото на лични отношения с детето, оказване на 

грижи на лица, нуждаещи се от помощ или на непълнолетни лица, съпровождане на 

умиращи, полагане на грижи за животни. И накрая, вечерният час не се прилага за 

събирания съгласно Закона за публичните събрания, както и за събирания с цел 

практикуване на религия. 

Какъв е регламентът при честота на новозаразяване 

над 100 по отношение на спорта? 

Безконтактното упражняване на индивидуални спортове самостоятелно, по двойки или 

с членове на домакинството остава разрешено на открито (също и на открити спортни 

съоръжения). За деца под 14-годишна възраст спортуването е разрешено в групи от 

максимум 5 лица; те могат да бъдат придружавани от инструктиращи ги лица. 

Какви са правилата за обществения градски и 

междуградски транспорт? 

За обществения градски и междуградски транспорт, вкл. за таксиметровия транспорт, 

важи принципно (и при честота на новозаразяване под 100) задължението за носене на 

респираторна маска (FFP2 или сходна). Хирургическите маски вече не са достатъчни. 

Кои магазини могат да продължат да работят при 

честота на новозаразяване над 100? 

http://www.rki.de/inzidenzen


При честота на новозаразяване под 150 всички магазини остават отворени. В сила 

влизат обаче различни правила за достъп. 

При честота на новозаразяване от 150 само определени магазини могат да продължат да 

работят. Конкретно: 

ежеседмичните пазари, магазините за хранителни стоки (включително павилионите), 

магазините за напитки, 

магазините за здравословни храни, магазините за бебета, аптеките, санитарните 

магазини, дрогериите, 

оптиките, специализираните магазини за слухови апарати, 

бензиностанциите, пунктовете за продажба на вестници, 

книжарниците, 

цветарските магазини, 

работилниците, 

пощенските станции, банките, 

обществените перални, 

магазините за животни, магазините за фураж и градинските центрове 

и магазини за търговия на едро 

са винаги отворени. 

При честота на новозаразяване от 100 обаче се прилагат по-строги ограничения по 

отношение на броя лица: само по 1 клиент на всеки започнати 20 кв.м търговска площ 

(до честота 100:  1 на 10 кв.м). Посещението на книжарници и градински центрове е 

разрешено само по предварителна уговорка, независимо от честотата на 

новозаразяване, и е ограничено до 1 клиент на всеки започнати 40 кв.м търговска площ. 

Всички останали търговски обекти остават отворени до честота на новозаразяване 150. 

Допуска се пазаруване по предварителна уговорка („Click & Meet“) – от честота на 

новозаразяване 100 обаче само при наличие на актуален за същия ден отрицателен тест. 

Допуска се само един клиент на всеки започнати 40 квадратни метра търговска площ. 

При честота на новозаразяване над 150 магазините трябва да останат затворени; дори и 

тогава все още е възможно пазаруването на предварително поръчани стоки 

(„Click&Collect“). 

Какъв е регламентът по отношение културните 

институции, ако честотата на новозаразяване е над 

100? 

Концертите и представленията в театри, опери, концертни зали и кина, с изключение на 

автокината – също така и при честота на новозаразяване под 100 – са забранени. 

Музеите, изложбите, галериите, дворците, крепостите, възпоменателните паметници и 

други подобни институции са отворени до 100 случая на новозаразяване по 

предварителна уговорка. Ако честотата на новозаразяване надвиши 100, те трябва да 

затворят. 



Какъв е регламентът по отношение зоопарковете и 

ботаническите градини при честота на новозаразяване 

над 100? 

До честота на новозаразяване от 100 зоопарковете и ботаническите градини остават 

изцяло отворени при предварително записан час на посещение, при честота на 

новозаразяване над 100 работят само откритите зони, като всеки посетител трябва да 

представи актуален за същия ден отрицателен тест (с изключение на деца под 6 

години). 

Какъв е регламентът по отношение на съоръженията 

за отдих при честота на новозаразяване над 100? 

Фитнес студията, увеселителните паркове, закритите детски площадки, басейните, 

клубовете, игралните зали, казината, публичните домове остават затворени, пунктовете 

за залагания и солариумите се затварят. 

Какъв е регламентът по отношение на заведенията за 

хранене и пренощуване при честота на новозаразяване 

над 100? 

Както и при честота на новозаразяване под 100, в Северна Рейн-Вестфалия важи 

следното: 

Заведенията за обществено хранене имат право да продават само храна за консумация 

извън обекта. 

Нощувките за частни цели не са разрешени, освен ако не са спешно необходими поради 

медицински причини или оказване на грижи или по социално-етични причини. 

Какъв е регламентът при честота на новозаразяване 

над 100 по отношение на услуги, касаещи поддръжката 

на тялото? 

Услугите, свързани с поддръжката на тялото – с изключение на медицинските и 

терапевтични услуги, обгрижването и пасторалните услуги – са забранени. Отворени 

могат да останат и фризьорските салони и педикюристите. Задължително е носенето на 

респираторна маска (FFP2 или подобна), при посещение на фризьор и педикюрист се 

изисква и актуален за деня отрицателен тест. 

Какви мерки се прилагат в училищата при честота на 

новозаразяване 100 или повече и при честота на 

новозаразяване 165 или повече? 



Поради напрегнатата пандемична обстановка в цяла Северен Рейн-Вестфалия, до второ 

нареждане учебните занимания ще се провеждат само под формата на редуващо се 

обучени; изключение правят класовете пред завършване и училищата за деца със 

специални нужди. 

Участието на ученици и учители в присъствени занимания изисква два теста седмично. 

Ако регионалната честота на новозаразяване надхвърли 165, редуващата се форма на 

обучение се прекратява и се въвежда дистанционна форма на обучение. Изключение 

правят класовете пред завършване и училищата за деца със специални нужди. Под 

„регионална“ в случая се разбира честотата на новозаразяване в един окръг или в един 

град със статут на окръг. Стойностите на новозаразяване в отделни общини в състава 

на окръга не са определящи. 

Изпитите, по-специално заключителните изпити, не представляват учебни занимания 

по смисъла на федералния закон и следователно остават незасегнати от ограниченията 

за присъствено обучение. 

Организирано е предоставяне на педагогически грижи. 

Какви мерки се прилагат в детските градини и 

заведения при честота на новозаразяване 100 или 

повече и при честота на новозаразяване 165 или 

повече? 

При честота на новозаразяване от 165 в съответния окръг или град със статут на окръг 

се осъществява ограничен редовен режим на работа. 

При надвишаване на честотата на новозаразяване от 165 оказването на грижи на място 

се прекратява. Организирано е съобразено с потребностите предоставяне на спешни 

грижи. 

Какво важи за офисите? 

Независимо от седемдневната честота на новозаразяване е в сила следното: 

Компаниите трябва да предлагат на служителите си възможността да извършват офис 

дейности от дома си, освен ако не са налице императивни оперативни основания за 

противното. Служителите са длъжни да приемат предложението, освен ако не са 

налице специални причини за противното. Работодателите са длъжни да предлагат на 

служителите, работещи в присъствена форма, възможността да се тестват два пъти 

седмично. 

Черквите остават ли отворени при честота на 

новозаразяване над 100? 

Събирания, имащи за цел упражняването на религиозни практики (по смисъла на чл. 4 

на Конституцията), остават разрешени в съответствие с разпоредбите на § 1 ал. 3 на 

Наредбата за защита срещу коронавирус. 



Какво се случва, ако някоя федерална провинция 

въведе по-строги правила от тези на новата 

национална „аварийна спирачка“? 

В такъв случай важат въведените от федералната провинция по-строги правила. 

Кой контролира дали правилата се спазват? 

Спазването на мерките съгласно Закона за защита срещу инфекции продължава да се 

контролира от компетентните органи – службите за обществен ред, здравните служби, 

полицията. 

Защо определяща е честотата на новозаразяване, а не 

други фактори? 

Новозаразяванията са ранен индикатор за нарастваща честота на инфекциите. 

Произтичащото от тях нарастващо натоварване на здравната система (особено на 

интензивните отделения и леглата с апаратно обдишване) и смъртните случаи се 

проявяват едва със значително забавяне. Седемдневната честота на новозаразяване 

пресъздава актуалните за деня отклонения в броя на новите инфекции, публикува се 

ежедневно и е лесно разбираема за всеки. 

Защо са избрани именно тези гранични стойности на 

честота на новозаразяване, а не други? 

Граничната стойност на седемдневната честота на новозаразяване от 100 е идентична с 

прага за досега предвидените в наредите на федералните провинции и обобщени също 

под понятието „аварина спирачка“ допълнителни мерки за защита. Ако степента на 

заразяване е значително по-висока, федералното законодателство счита, че са 

необходими допълнителни мерки: ако се превиши честота на новозаразяване от 150, 

магазините, които не предлагат стоки от първа необходимост, трябва да бъдат 

затворени, ако честотата на новозаразяване е над 165, се забранява присъствената 

форма на обучение.  


