
Aktualne zasady związane z pandemią koronawirusa 

obowiązujące w Nadrenii Północnej-Westfalii przy 

wskaźniku zachorowalności powyżej 100     

        (Stan z dnia: 26 kwietnia 2021 r.) 

 

Co się dzieje, gdy wskaźnik 7-dniowej zachorowalności 

przekroczy 100, 150 i 165? 

Jeżeli wskaźnik zachorowalności w danym okręgu przez ostatnie 7 dni będzie przekraczał 100 

nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców (według danych liczbowych przekazywanych do 

Instytutu im. Roberta Kocha), zaczynają obowiązywać przepisy wprowadzające awaryjne 

środki zaradcze (tzw. „Ogólnokrajowe awaryjne środki zaradcze”). Konkretnie oznacza to, że 

jeżeli w ciągu trzech kolejnych dni wskaźnik zachorowalności przekroczy 100, to od 

następnego dnia zaczynają obowiązywać dodatkowe środki zaradcze określone w nowej 

ustawie o ochronie przed zakażeniami. 

Jeśli przez kilka dni liczba zachorowań wzrośnie powyżej 150, zamknięte muszą zostać lokale 

handlowe, które nie służą zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. 

Jeśli przez kilka dni wskaźnik zachorowalności wzrośnie powyżej 165, szkoły przechodzą w 

tryb nauczania zdalnego oraz następuje zamknięcie żłobków, jednak nie dotyczy to opieki 

wymaganej w specjalnych przypadkach. 

Co jeśli wskaźnik zachorowalności spadnie z powrotem 

poniżej 100, 150 i 165? 

Jeżeli siedmiodniowy wskaźnik zachorowalności w danym okręgu lub mieście spadnie 

poniżej 100, 150 lub 165, w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych przestają obowiązywać 

środki zaradcze dotyczące danego progu zachorowalności. 

W jakim terminie obowiązują nowe przepisy ustawy o 

ochronie przed zakażeniami ( tzw. „Ogólnokrajowe 

awaryjne środki zaradcze”)? 

Nowe przepisy ustawy o ochronie przed zakażeniami („Ogólnokrajowe awaryjne środki 

zaradcze”) weszły w życie 23 kwietnia 2021 r. i zaczną obowiązywać najwcześniej od 24 

kwietnia 2021 r. – w zależności od wskaźnika zachorowalności w danym okręgu lub mieście. 

Ministerstwo Pracy, Zdrowia i Spraw Socjalnych ogłosi, od którego dnia oraz w których 

okręgach i miastach zaczną obowiązywać poszczególne przepisy. Przepisy w ramach 

„Ogólnokrajowych awaryjnych środków zaradczych” wygasną najpóźniej 30 czerwca 2021 

roku. 



Gdzie podawane są aktualne dane dotyczące wskaźnika 

zachorowalności? 

Dane Instytutu im. Roberta Kocha dotyczące działań podejmowanych w ramach 

„Ogólnokrajowych awaryjnych środków zaradczych” przedstawiające wskaźniki 

zachorowalności w okręgach i miastach są dostępne na następującej 

stronie: www.rki.de/inzidenzen. 

Jakie zasady obowiązują w przypadku spotkań 

prywatnych, jeśli wskaźnik zachorowalności przekroczy 

100? 

Prywatne spotkania w miejscach publicznych i prywatnych są dozwolone tylko dla członków 

tego samego gospodarstwa domowego z jedną osobą z innego gospodarstwa domowego, ale 

tej osobie mogą towarzyszyć dzieci poniżej 14. roku życia z jej gospodarstwa domowego. 

Czy jeśli wskaźnik zachorowalności przekroczy 100, to 

obowiązuje godzina policyjna? Jakie zasady wtedy 

obowiązują? 

Obowiązuje godzina policyjna od godziny 22.00 do 5.00. Jednak między godziną 22 a 

północą aktywność fizyczna na świeżym powietrzu, taka jak spacery, jazda na rowerze, 

jogging, jest dozwolona w przypadku pojedynczych osób. Ponadto ważnymi powodami 

umożliwiającymi wyjątki od godziny policyjnej jest na przykład wykonywanie czynności 

zawodowych, nagłe przypadki medyczne (weterynaryjne), korzystanie z prawa opieki i 

kontaktu, opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia lub nieletnimi, towarzyszenie 

umierającym, opieka nad zwierzętami. Godzina policyjna nie dotyczy zgromadzeń 

odbywających się na podstawie Ustawy o zgromadzeniach oraz zgromadzeń w ramach 

sprawowania kultu religijnego. 

Jakie zasady obowiązują w zakresie uprawiania sportu 

przy wskaźniku zachorowalności przekraczającym 100? 

Bezkontaktowe uprawianie sportów indywidualnie, w parach lub z członkami własnego 

gospodarstwa domowego na wolnym powietrzu (w tym na zewnętrznych obiektach 

sportowych) pozostaje dozwolone. W przypadku dzieci poniżej 14. roku życia uprawianie 

sportu jest dozwolone w grupach nie większych niż 5 osób, którym mogą towarzyszyć 

instruktorzy. 

Jakie zasady obowiązują w transporcie publicznym? 

W lokalnym i dalekobieżnym transporcie publicznym, w tym w taksówkach, istnieje obecnie 

powszechny obowiązek (nawet przy wskaźniku zachorowalności poniżej 100) noszenia maski 

osłaniającej drogi oddechowe (FFP2 lub podobna). Maska chirurgiczna nie stanowi 

wystarczającej ochrony. 

http://www.rki.de/inzidenzen


Które lokale handlowe mogą pozostać otwarte, jeśli 

wskaźnik zachorowalności przekroczy 100? 

Jeżeli nie zostanie przekroczony wskaźnik zachorowalności wynoszący 150, wszystkie lokale 

handlowe mogą pozostać otwarte. Obowiązują jednak różnice dotyczące zasad wchodzenia do 

nich. 

Przy poziomie zachorowalności przekraczającym 150 tylko niektóre lokale handlowe mogą 

pozostać otwarte. Należą do nich: 

targi tygodniowe, sklepy spożywcze (w tym kioski), sklepy z napojami, 

sklepy ze zdrową żywnością i naturalnymi kosmetykami, sklepy z artykułami dla dzieci, 

apteki, sklepy z artykułami medycznymi, drogerie, 

punkty optyczne, sklepy z aparatami słuchowymi, 

stacje benzynowe, punkty sprzedaży gazet, 

księgarnie, 

kwiaciarnie, 

warsztaty, 

poczty, banki, 

pralnie, 

sklepy zoologiczne, sklepy z paszami dla zwierząt, sklepy ogrodnicze, 

oraz handel hurtowy 

Wyszczególnione lokale handlowe zawsze pozostają otwarte. 

Jednak w przypadku przekroczenia wskaźnika zachorowalności pow. 100, obowiązuje 

bardziej rygorystyczny górny limit osób wchodzących do lokalu handlowego – tylko 1 klient 

na 20 m2 powierzchni sprzedażowej (przy wskaźniku do 100 jest to  1 osoba na 10 m2). 

Wchodzenie do księgarni i sklepów ogrodniczych jest dozwolone wyłącznie po 

wcześniejszym umówieniu się – niezależnie od wskaźnika zachorowalności – oraz 

ograniczone do 1 klienta na 40 m2 powierzchni sprzedażowej. 

Wszystkie inne lokale handlowe pozostają otwarte do wskaźnika zachorowalności 

wynoszącego 150. Dokonanie zakupu jest dozwolone po wcześniejszej rezerwacji terminu 

(„Click&Meet”), lecz w przypadku wskaźnika zachorowalności pow. 100 jest to możliwe 

tylko po okazaniu negatywnego wyniku testu na koronawirusa z tego samego dnia. Na każde 

40 metrów kwadratowych powierzchni sprzedażowej może przypadać tylko jeden klient. 

Jeśli wskaźnik zachorowalności przekroczy 150, należy zamknąć lokale handlowe, lecz 

odbiór zamówionych towarów („Click&Collect”) jest w dalszym ciągu możliwy. 

Jakie zasady obowiązują w przypadku instytucji kultury 

przy wskaźniku zachorowalności pow. 100? 

Koncerty, spektakle i pokazy w teatrach, operach, salach koncertowych i kinach – z 

wyjątkiem kin samochodowych – są zabronione, tak samo jak w przypadku wskaźnika 

zachorowalności poniżej 100. 



Przy wskaźniku zachorowalności do 100 muzea, wystawy sztuki, galerie, zamki, miejsca 

pamięci i podobne instytucje pozostają otwarte na zasadzie wcześniejszego rezerwowania 

terminu. Jeśli wskaźnik zachorowalności przekroczy 100, należy je zamknąć. 

Jakie zasady obowiązują w przypadku ogrodów 

zoologicznych i botanicznych, gdy wskaźnik 

zachorowalności przekroczy 100? 

W przypadku nieprzekroczenia wskaźnika zachorowalności wynoszącego 100 ogrody 

zoologiczne i botaniczne są w pełni otwarte z koniecznością wcześniejszej rezerwacji 

terminu. Jeżeli wskaźnik zachorowalności przekroczy 100, otwarte mogą pozostać wyłącznie 

obszary na zewnątrz; ponadto zwiedzający muszą okazać negatywny wynik testu na 

koronawirusa z danego dnia (nie dotyczy dzieci poniżej 6. roku życia). 

Jakie zasady obowiązują w przypadku innych obiektów 

rekreacyjnych, jeżeli wskaźnik zachorowalności 

przekroczy 100? 

Zamknięte pozostaną siłownie, parki rozrywki, kryte place zabaw, baseny, kluby, salony gier, 

kasyna, lokale świadczące usługi seksualne, jak również zakłady bukmacherskie i solaria. 

Jakie zasady obowiązują przy wskaźniku zachorowalności 

powyżej 100 w przypadku gastronomii i lokali 

świadczących zakwaterowanie? 

Tak samo jak w przypadku wskaźnika zachorowalności poniżej 100 w Nadrenii Północnej-

Westfalii obowiązują następujące zasady: 

Zakłady gastronomiczne mogą prowadzić sprzedaż wyłącznie na wynos. 

Noclegi w celach prywatnych nie są dozwolone, z wyjątkiem konieczności pilnego 

zapewnienia opieki medycznej lub pielęgniarskiej albo ze względów społeczno-etycznych. 

Jakie zasady obowiązują w zakresie świadczenia usług 

związanych z bliskością fizyczną, jeśli wskaźnik 

zachorowalności wyniesie ponad 100? 

Świadczenie usług związanych z bliskością fizyczną jest zabronione. Wyjątek stanowią usługi 

medyczne, terapeutyczne, pielęgniarskie lub duszpasterskie. Salony fryzjerskie i związane z 

pielęgnacją stóp mogą pozostać otwarte. Obowiązkowe jest noszenie maski osłaniającej drogi 

oddechowe (FFP2 lub podobna). W przypadku wizyt u fryzjera i w zakładzie świadczącym 

usługi w zakresie pielęgnacji stóp wymagane jest okazanie negatywnego wyniku testu na 

koronawirusa z danego dnia. 



Jakie zasady obowiązują w szkołach, gdy wskaźnik 

zachorowalności przekroczy 100 lub 165? 

Ze względu na trudną sytuację pandemiczną w całej Nadrenii Północnej-Westfalii lekcje w 

szkołach prowadzone są do odwołania wyłącznie w trybie hybrydowym; klasy końcowe i 

szkoły specjalne są zwolnione z tego obowiązku. 

Udział uczniów i nauczycieli w zajęciach stacjonarnych wymaga poddania się dwóm testom 

na koronawirusa w tygodniu. 

Przy regionalnym wskaźniku zachorowalności przekraczającym 165 następuje zakończenie 

nauczania hybrydowego i zaczyna obowiązywać nauczanie zdalne. Klasy maturalne i szkoły 

specjalne są zwolnione z tego obowiązku. Poprzez „regionalny wskaźnik zachorowalności” 

należy rozumieć wskaźnik zachorowalności w odniesieniu do danego okręgu lub miasta. 

Wskaźnik zachorowalności w poszczególnych gminach danego okręgu nie klasyfikuje się 

jako miarodajny. 

Egzaminy, a zwłaszcza egzaminy końcowe, nie stanowią nauczania w rozumieniu prawa 

federalnego i dlatego nie są objęte ograniczeniami obecności. 

Jednostki zapewniające wsparcie pedagogiczne funkcjonują w dalszym ciągu. 

Jakie zasady obowiązują w przedszkolach i żłobkach przy 

wskaźniku zachorowalności powyżej 100 lub 165? 

Do wskaźnika zachorowalności wynoszącego 165 w danym okręgu lub mieście przedszkola i 

żłobki prowadzą regularną działalność w ograniczonym zakresie. 

W przypadku przekroczenia wartości 165 świadczenie tego typu usług w placówce zostaje 

zakończone. Ponadto działa system opieki doraźnej funkcjonujący w oparciu o poszczególne 

potrzeby. 

Jakie zasady obowiązują w biurach? 

Niezależnie od 7-dniowego wskaźnika zachorowalności obowiązują następujące zasady: W 

przypadku pracy biurowej firmy muszą zaoferować swoim pracownikom możliwość 

wykonywania jej w domu, o ile nie ma ku temu istotnych przeszkód związanych z 

charakterem pracy. Pracownicy muszą zgodzić się na wykonywanie pracy zdalnie, o ile nie 

mają ku temu przeciwwskazań. Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia pracownikom 

wykonującym pracę na miejscu w firmie dwóch testów na koronawirusa w tygodniu. 

Czy przy wskaźniku zachorowalności powyżej 100 kościoły 

zostają otwarte? 

Zgromadzenia służące praktykowaniu kultu religijnego (w rozumieniu art. 4 Ustawy 

zasadniczej) pozostają dozwolone zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 3 Rozporządzenia w 

sprawie ochrony przed koronawirusem. 



Co jeśli przepisy danego kraju związkowego są bardziej 

rygorystyczne niż nowe przepisy obowiązujące w ramach 

Ogólnokrajowych awaryjnych środków zaradczych? 

Wówczas obowiązują te bardziej rygorystyczne przepisy przewidziane przez dany kraj 

związkowy. 

Kto kontroluje, czy przestrzega się zasad? 

Przestrzeganie zasad wynikających z ustawy o ochronie przed zakażeniami jest nadal 

kontrolowane przez właściwe organy – Urząd ds. porządku publicznego (Ordnungsamt), 

Urząd ds. zdrowia publicznego (Gesundheitsamt) i policję. 

Dlaczego w trakcie ustanawiania zasad bierze się pod 

uwagę wskaźnik zachorowalności, a nie inne czynniki? 

Nowe zakażenia są wczesną oznaką wzrostu poziomu zachorowań. Wynikający z tego wzrost 

obciążenia systemu opieki zdrowotnej (zwłaszcza oddziałów intensywnej terapii i miejsc z 

respiratorami) oraz liczby zgonów będzie widoczny dopiero po upływie znacznego czasu. 7-

dniowy wskaźnik zachorowalności uśrednia dzienne wahania liczby nowych zakażeń, jest 

codziennie podawany do wiadomości publicznej i zrozumiały dla każdego. 

Dlaczego wybrano takie, a nie inne limity wskaźnika 

zachorowalności? 

Limit 7-dniowego wskaźnika zachorowalności wynoszącego 100 jest taki sam jak w 

przypadku limitów dodatkowych środków ochronnych przewidzianych wcześniej w 

rozporządzeniach krajów związkowych, które również określano pojęciem „awaryjnych 

środków zaradczych”. W przypadku wskaźników zachorowalności znacznie przekraczających 

tę wartość ustawodawca federalny uznaje za konieczne podjęcie kolejnych środków. Jeśli 

wskaźnik zachorowalności przekracza 150, następuje zamknięcie lokali handlowych 

niesłużących zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, a przy wskaźniku 

zachorowalności przekraczającym 165 zaczyna obowiązywać zakaz przeprowadzania zajęć w 

szkołach.  


