
Ισχύοντα μέτρα κορωνοϊού στη Ρηνανία-Βεστφαλία για 

περισσότερα από 100 κρούσματα      

       (Ενημέρωση: 26 Απριλίου 2021) 

 

Τι συμβαίνει στην περίπτωση 7ημέρου με περισσότερα 

από 100 κρούσματα; Τι συμβαίνει για περισσότερα από 

150; Και τι για περισσότερα από 165; 

Στην περίπτωση πολυήμερης εμφάνισης κρουσμάτων με περισσότερες από 100 νέες 

λοιμώξεις ανά 100.000 κατοίκους κατά τις τελευταίες 7 ημέρες σε μία περιφέρεια (κρίσιμα 

είναι τα νούμερα που δηλώνονται στο RKI), εφαρμόζεται ένα ενιαίο ομοσπονδιακό "φρένο 

έκτακτης ανάγκης". Αυτό συγκεκριμένα σημαίνει ότι: Εάν επί τρεις διαδοχικές ημέρες τα 

κρούσματα είναι πάνω από 100, ισχύουν από τη μεθεπόμενη ημέρα τα πρόσθετα μέτρα που 

αναφέρονται στον νέο νόμο για την προστασία από τις λοιμώξεις. 

Όταν τα κρούσματα αυξάνονται επί πολλές ημέρες σε πάνω από 150, τα καταστήματα που 

δεν εξυπηρετούν βασικές ανάγκες πρέπει να κλείσουν. 

Όταν τα κρούσματα αυξάνονται επί πολλές ημέρες σε πάνω από 165, τα σχολεία τροποποιούν 

τη λειτουργία τους σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η δια ζώσης λειτουργία των παιδικών 

σταθμών τερματίζεται, με εξαίρεση την περίθαλψη έκτακτης ανάγκης. 

Τι γίνεται όταν τα κρούσματα μειώνονται και πάλι σε 

κάτω από 100, κάτω από 150 και/ή κάτω από 165; 

Εάν στην πληγείσα περιφέρεια ή στον ανεξάρτητο δήμο τα 7ήμερα κρούσματα σημειώνουν 

πτώση επί πέντε διαδοχικές εργάσιμες ημέρες και πέφτουν ξανά κάτω από 100, 150 και/ή 

165, τότε, από τη μεθεπόμενη ημέρα της επίτευξης κάθε ορίου κρουσμάτων, παύουν να 

ισχύουν και πάλι τα μέτρα που επιβλήθηκαν. 

Από πότε και έως πότε ισχύουν τα νέα μέτρα του νόμου για 

την προστασία από τις λοιμώξεις (το 'ομοσπονδιακό φρένο 

έκτακτης ανάγκης'); 

Τα νέα μέτρα του νόμου για την προστασία από τις λοιμώξεις ("ομοσπονδιακό φρένο 

έκτακτης ανάγκης") νομοθετήθηκαν στις 23 Απριλίου 2021 και εφαρμόζονται ανάλογα με τα 

κρούσματα σε κάθε περιφέρεια και/ή ανεξάρτητους δήμους το νωρίτερο από 24 Απριλίου 

2021. Το Υπουργείο Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώνει από ποια 

ημέρα σε ποια περιοχή και σε ποιο ανεξάρτητο δήμο ισχύουν ποια μέτρα. Τα μέτρα του 

"ομοσπονδιακού φρένου έκτακτης ανάγκης" παύουν να ισχύουν το αργότερο στις 30 Ιουνίου 

2021. 

Πού μπορεί κανείς να βρει τα τρέχοντα κρούσματα; 



Μια επισκόπηση σχετικά με τα δεδομένα που αφορούν το "ομοσπονδιακό φρένο έκτακτης 

ανάγκης" του Robert Koch Institut για τα κρούσματα σε περιφέρειες και ανεξάρτητους 

δήμους θα βρείτε εδώ: www.rki.de/inzidenzen. 

Τι ισχύει για τις ιδιωτικές συναντήσεις σε περισσότερα 

από 100 κρούσματα; 

Ιδιωτικές συναντήσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό χώρο επιτρέπονται μόνο για τα μέλη ενός 

νοικοκυριού με ένα άτομο ενός άλλου νοικοκυριού, όπου το άτομο αυτό μπορεί να 

συνοδεύεται από τα παιδιά που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο νοικοκυριό και είναι κάτω 

των 14 ετών. 

Ισχύει απαγόρευση εξόδου σε περισσότερα από 100 

κρούσματα, πώς είναι αυτή; 

Ισχύει απαγόρευση εξόδου από τις 22:00 έως τις 05:00. Μεταξύ 22:00 και 24:00 παραμένει 

επιτρεπτή η σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο, δηλαδή π.χ. περίπατος, ποδήλατο, τρέξιμο 

για μεμονωμένα άτομα. Εκτός αυτού, εφόσον συντρέχουν εύλογοι λόγοι για μια εξαίρεση 

από την απαγόρευση εξόδου όπως η άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή υπηρεσιών, 

(κτηνιατρικές) ιατρικές έκτακτες ανάγκες, άσκηση του δικαιώματος φροντίδας και 

επικοινωνίας, προσφορά βοήθειας σε άτομα που χρήζουν υποστήριξης ή είναι ανήλικα, 

συνοδεία ανθρώπων που πεθαίνουν, φροντίδα ζώων. Τέλος, η απαγόρευση εξόδου δεν ισχύει 

για τη συγκέντρωση σύμφωνα με τον νόμο περί συγκεντρώσεων και συναθροίσεων που 

αφορούν την άσκηση θρησκευτικών καθηκόντων. 

Τι ισχύει για τα αθλήματα σε περισσότερα από 100 

κρούσματα; 

Εξακολουθεί να επιτρέπεται σε εξωτερικούς χώρους (και εξωτερικές αθλητικές 

εγκαταστάσεις) η χωρίς επαφή άσκηση αποκλειστικά ατομικών αθλημάτων, ανά δύο ή με τα 

μέλη του ίδιου νοικοκυριού. Για παιδιά κάτω των 14 ετών, επιτρέπεται η συμμετοχή σε 

ομαδικά αθλήματα το πολύ 5 ατόμων. Μπορούν να συνοδεύονται και από ένα αρμόδιο 

άτομο. 

Τι ισχύει για τις τοπικές δημόσιες επιβατικές μεταφορές; 

Για τις τοπικές δημόσιες επιβατικές μεταφορές συμπεριλαμβανομένων των ταξί ισχύει γενικά 

(ακόμη για περισσότερα από 100 κρούσματα) η υποχρέωση μάσκας (FFP2 ή αντίστοιχη). 

Μια χειρουργική μάσκα δεν είναι πλέον αρκετή. 

Ποια καταστήματα επιτρέπεται να παραμένουν ανοιχτά σε 

περισσότερα από 100 κρούσματα; 

Έως τα 150 κρούσματα επιτρέπεται να παραμένουν ανοιχτά όλα τα καταστήματα. Ισχύουν 

ωστόσο διαφοροποιήσεις ως προς τα μέτρα εισόδου. 

Πάνω από τα 150 κρούσματα επιτρέπεται να παραμένουν ανοιχτά μόνο συγκεκριμένα 

καταστήματα. Μεμονωμένα: 

http://www.rki.de/inzidenzen


Εβδομαδιαίες αγορές, εμπόριο τροφίμων (και τα κιόσκια), αγορές ποτών, 

καταστήματα υγιεινής, εξειδικευμένα καταστήματα μωρουδιακών, φαρμακεία, ιατρικά 

καταστήματα, καταστήματα προϊόντων υγιεινής, 

οπτικά, καταστήματα ΩΡΛ, 

βενζινάδικα, σημεία πώλησης εφημερίδων, 

βιβλιοπωλεία, 

ειδικευμένα ανθοπωλεία, 

συνεργεία, 

καταστήματα ταχυδρομείων, τράπεζες, 

κοινόχρηστα πλυντήρια, 

αγορές ειδών ανάγκης για ζώα, αγορές ζωοτροφών και ειδών κηπουρικής 

και αγορές χοντρικής 

παραμένουν πάντα ανοιχτά. 

Σε περίπτωση άνω των 100 κρουσμάτων ισχύει ωστόσο πιο αυστηρό ανώτατο όριο ατόμων: 

μόνο 1 πελάτης/πελάτισσα ανά 20τμ επιφάνειας πώλησης (έως 100 κρούσματα:  1 ανά 10τμ). 

Η επίσκεψη σε βιβλιοπωλεία και αγορές ειδών κηπουρικής λειτουργεί ανεξάρτητα από τα 

κρούσματα μόνο με ραντεβού και περιορίζεται σε 1 πελάτη/πελάτισσα ανά 40τμ επιφάνεια 

πώλησης. 

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά καταστήματα παραμένουν ανοιχτά έως και τα 150 κρούσματα. 

Επιτρέπεται η αγορά κατόπιν προηγούμενου ραντεβού ("Click&Meet") – ωστόσο από τα 100 

κρούσματα και πάνω μόνο κατόπιν επίδειξης αρνητικού τεστ της ίδιας ημέρας. Επιτρέπεται 

μόνο ένας πελάτης/πελάτισσα ανά 20 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας πώλησης. 

Σε περισσότερα από 150 κρούσματα, τα καταστήματα θα παραμένουν κλειστά. Ακόμη και 

τότε, ωστόσο, παραμένει εν ισχύ η δυνατότητα παραλαβής των παραγγελθέντων προϊόντων 

("Click&Collect"). 

Τι ισχύει για τις εγκαταστάσεις πολιτισμού σε 

περισσότερα από 100 κρούσματα; 

Οι συναυλίες και οι παραστάσεις σε θέατρα, όπερες, συναυλιακούς χώρους και 

κινηματογράφους με εξαίρεση τα σινεμά αυτοκινήτων απαγορεύονται επίσης σε περίπτωση 

άνω των 100 κρουσμάτων. 

Μουσεία, εκθεσιακοί χώροι, γκαλερί, κάστρα, πύργοι, μνημεία και παρόμοιες εγκαταστάσεις 

παραμένουν ανοιχτά έως τα 100 κρούσματα με προηγούμενο ραντεβού. Σε περίπτωση 

υπέρβασης των 100 κρουσμάτων, θα πρέπει να κλείνουν. 

Τι ισχύει για ζωολογικούς και βοτανικούς κήπους σε 

περισσότερα από 100 κρούσματα; 

Έως τα 100 κρούσματα, οι ζωολογικοί και βοτανικοί κήποι παραμένουν πλήρως ανοιχτοί με 

προηγούμενο ραντεβού. Σε περίπτωση υπέρβασης των 100 κρουσμάτων θα παραμένουν 

ανοικτοί μόνο οι εξωτερικοί χώροι τους και επιπλέον οι επισκέπτες θα πρέπει να 

επιδεικνύουν αρνητικό τεστ της ίδιας ημέρας (με εξαίρεση τα παιδιά κάτω των 6 ετών). 



Τι ισχύει για περαιτέρω εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας σε 

περισσότερα από 100 κρούσματα; 

Γυμναστήρια, πάρκα ψυχαγωγίας, παιδότοποι εσωτερικού χώρου, πισίνες, κλαμπ, κλειστά 

γήπεδα, καζίνο, οίκοι ανοχής παραμένουν κλειστά, πρακτορεία στοιχημάτων και σολάριουμ 

κλείνουν. 

Τι ισχύει για τους τομείς εστίασης και διανυκτέρευσης σε 

περισσότερα από 100 κρούσματα; 

Όπως και για λιγότερα από 100 κρούσματα, στη Ρηνανία-Βεστφαλία ισχύουν τα εξής: 

Οι επιχειρήσεις εστίασης επιτρέπεται να πωλούν μόνο εκτός εγκατάστασης. 

Οι διανυκτερεύσεις για ιδιωτικούς λόγους δεν επιτρέπονται καθόλου, εφόσον δεν 

προσφέρονται για λόγους ιατρικής ή νοσοκομειακής περίθαλψης ή επείγοντες λόγους 

κοινωνικής δεοντολογίας . 

Τι ισχύει για τις υπηρεσίες με σωματική επαφή σε 

περισσότερα από 100 κρούσματα; 

Οι παροχές υπηρεσίας με σωματική επαφή απαγορεύονται - με εξαίρεση ιατρικές, 

θεραπευτικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες περίθαλψης ή ψυχικής υγείας. Εκτός αυτού, τα 

κομμωτήρια και τα κέντρα ποδολογίας επιτρέπεται να παραμένουν ανοιχτά. Είναι 

υποχρεωτική η χρήση μάσκας (FFP2 ή αντίστοιχη), ενώ για επισκέψεις σε κομμωτήρια και 

κέντρα ποδολογίας είναι υποχρεωτική και η επίδειξη ημερήσιου αρνητικού τεστ. 

Τι ισχύει για τα σχολεία σε περισσότερα από 100 

κρούσματα και για περισσότερα από 165 κρούσματα; 

Λόγω της δύσκολης επιδημιολογικής κατάστασης σε ολόκληρη τη Ρηνανία-Βεστφαλία η 

λειτουργία των σχολείων πραγματοποιείται μέχρι νεωτέρας μόνο σε εναλλασσόμενη βάση. Οι 

τάξεις τελειόφοιτων και τα ειδικά σχολεία εξαιρούνται. 

Η συμμετοχή μαθητριών, μαθητών και διδακτικού προσωπικού στο δια ζώσης μάθημα 

προβλέπεται με τη διεξαγωγή δυο τεστ την εβδομάδα. 

Στην περίπτωση περισσοτέρων των 165 κρουσμάτων σε περιφέρεια παύει το εναλλασσόμενο 

μάθημα και πραγματοποιούνται μαθήματα εξ αποστάσεως. Οι τάξεις τελειόφοιτων και τα 

ειδικά σχολεία εξαιρούνται. "Περιφερειακά" σημαίνει εδώ ότι τα κρούσματα εντοπίζονται σε 

μία περιφέρεια ή έναν ανεξάρτητο δήμο. Ο αριθμός των κρουσμάτων σε μία μεμονωμένη 

κοινότητα της περιφέρειας δεν αποτελεί κριτήριο. 

Οι εξετάσεις, κυρίως οι εξετάσεις αποφοίτησης, δεν αποτελούν μάθημα υπό την έννοια του 

ομοσπονδιακού νόμου και κατά συνέπεια δεν επηρεάζονται από τους περιορισμούς περί δια 

ζώσης λειτουργίας. 

Έχουν συσταθεί υπηρεσίες παιδαγωγικής φροντίδας. 

Τι ισχύει για τους παιδικούς σταθμούς σε περίπτωση 100 

κρουσμάτων και για περισσότερα από 165 κρούσματα; 



Έως τα 165 κρούσματα στην εκάστοτε περιφέρεια ή ανεξάρτητο δήμο πραγματοποιείται 

περιορισμένη τακτική λειτουργία. 

Η υπέρβαση των 165 κρουσμάτων παύει τη δια ζώσης παροχή υπηρεσίας. Έχουν συσταθεί 

υπηρεσίες φροντίδας έκτακτης ανάγκης για να καλυφθούν οι ανάγκες. 

Τι ισχύει για τα γραφεία; 

Ανεξάρτητα από τα κρούσματα 7ημέρου ισχύουν τα εξής: Σε περίπτωση εργασίας γραφείου, 

οι εταιρείες οφείλουν να ζητήσουν από τους εργαζομένους τους να συνεχίσουν την εργασία 

από το δικό τους διαμέρισμα, εφόσον δεν συντρέχει κάποιος επιτακτικός λόγος εργασίας. Οι 

εργαζόμενοι οφείλουν να αποδεχθούν την προσφορά, εφόσον από πλευράς τους δεν 

συντρέχουν αντίθετοι λόγοι. Οι εργοδότες υποχρεούνται να προσφέρουν δύο τεστ ανά 

εβδομάδα στους εργαζόμενους που θα είναι παρόντες στον χώρο εργασίας. 

Παραμένουν οι εκκλησίες ανοιχτές σε περισσότερα από 

100 κρούσματα; 

Συνευρέσεις που εξυπηρετούν την άσκηση θρησκευτικών καθηκόντων (στο πλαίσιο του 

άρθρου 4 του βασικού νόμου) παραμένουν επιτρεπτές σύμφωνα με τα μέτρα που 

αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισμού για την προστασία από τον 

κορωνοϊό. 

Τι συμβαίνει όταν ένα ομόσπονδο κράτος προβλέπει πιο 

αυστηρά μέτρα από το νέο ομοσπονδιακό φρένο έκτακτης 

ανάγκης; 

Τότε ισχύουν τα προβλεπόμενα αυστηρότερα μέτρα αυτού του κράτους. 

Ποιος ελέγχει εάν τηρούνται τα μέτρα; 

Η τήρηση των μέτρων σύμφωνα με τον νόμο για την προστασία από τη λοίμωξη 

επιτηρούνται όπως και πριν από τις αρμόδιες αρχές - όργανα της τάξης, υγειονομικές αρχές, 

αστυνομία. 

Γιατί λαμβάνονται υπόψη τα κρούσματα και όχι άλλοι 

παράγοντες; 

Οι νέες λοιμώξεις αποτελούν έναν πρώιμο δείκτη για ανοδική πορεία λοιμώξεων. Η 

προκύπτουσα αυξανόμενη επιβάρυνση των συστημάτων υγείας (ιδίως των μονάδων 

εντατικής θεραπείας και των σταθμών αερισμού) και οι θάνατοι γίνονται αντιληπτά με 

σημαντική χρονική καθυστέρηση. Τα κρούσματα 7ημέρου προσφέρουν τις ισχύουσες 

καθημερινές διακυμάνσεις των νέων λοιμώξεων, όπως δημοσιεύονται καθημερινά και είναι 

εύκολο για τον καθένα να τα παρακολουθήσει. 



Γιατί επιλέχθηκε το συγκεκριμένο όριο κρουσμάτων και 

όχι άλλο; 

Το όριο των 7ήμερων 100 κρουσμάτων αντιστοιχεί στο ορόσημο το οποίο προβλεπόταν έως 

τώρα στους κανονισμούς των ομόσπονδων κρατών καθώς επίσης και στα συγκεντρωτικά 

βασικά προστατευτικά μέτρα που περικλείονται στον όρο "φρένο έκτακτης ανάγκης". Στο 

πλαίσιο μιας ακόμη αισθητά υποβόσκουσας πορείας κρουσμάτων ο ομοσπονδιακός 

νομοθέτης κρίνει ως απαραίτητα περαιτέρω μέτρα: σε περίπτωση υπέρβασης των 150 

κρουσμάτων, το κλείσιμο των καταστημάτων που δεν εξυπηρετούν βασικές ανάγκες, για 

περισσότερα από 165 κρούσματα απαγόρευση των μαθημάτων δια ζώσης.  


