Regras atuais do Coronavírus na Renânia do NorteVestefália com uma incidência superior a 100
(Situação: 26 de abril de 2021)

O que acontece quando a incidência de 7 dias é superior a
100? E se for mais de 150? E mais de 165?
A partir de uma incidência de mais de 100 novas infeções por 100 000 habitantes nos últimos
7 dias num distrito (os números comunicados ao RKI (Robert Koch Institut) são decisivos),
um "travão de emergência" a nível nacional entra em vigor. Isto significa, concretamente: Se
a incidência for superior a 100 em três dias consecutivos, as medidas adicionais especificadas
na nova Lei de Proteção de Infeções serão aplicadas a partir do dia subsequente ao seguinte.
Se a incidência aumentar acima dos 150 durante vários dias, as lojas que não servem as
necessidades básicas terão de fechar.
Se a incidência aumentar acima dos 165 durante vários dias, adicionalmente, as escolas
mudam para o ensino à distância e os cuidados no local em centros de dia terminam, com
exceção para cuidados de emergência.

E se a incidência descer abaixo de 100, abaixo de 150, ou
abaixo de 165?
Se a incidência de 7 dias no distrito ou cidade afetados for inferior ao valor de 100, 150 ou
165 em cinco dias úteis consecutivos, as medidas atribuídas ao respetivo valor limiar deixarão
de se aplicar a partir do dia subsequente ao seguinte.

Desde quando e até quando se aplicam os novos
regulamentos da Lei de Proteção de Infeções (o "travão de
emergência federal")?
A nova regulamentação da Lei de Proteção de Infeções ("travão de emergência federal")
entrou em vigor a 23 de abril de 2021 e, dependendo das taxas de incidência no respetivo
distrito ou cidade, não entrará em vigor antes de 24 de abril de 2021, na melhor das hipóteses.
O Ministério do Trabalho, da Saúde e dos Assuntos Sociais anuncia a partir de que dia, em
que distritos e cidades independentes os regulamentos se aplicam. As medidas do "travão de
emergência federal" expirarão, o mais tardar, a 30 de junho de 2021.

Onde se podem encontrar as incidências válidas?
Uma visão geral dos dados do Instituto Robert Koch sobre as taxas de incidência nos distritos
ou cidades independentes que são relevantes para o "Travão de Emergência Federal" pode ser
encontrada aqui: www.rki.de/inzidenzen.

O que se aplica a reuniões privadas se a incidência for
superior a 100?
As reuniões privadas em espaços públicos e privados só são permitidas para membros do
próprio agregado familiar com uma pessoa de um outro agregado familiar, em que esta pessoa
pode ser acompanhada por crianças com menos de 14 anos de idade pertencentes ao seu
agregado familiar.

Se a incidência for superior a 100, existe um recolher
obrigatório, como se processa?
Existe um recolher obrigatório das 22h00 às 05h00. No entanto, entre as 22h00 e a meianoite, a atividade física ao ar livre, como caminhar, andar de bicicleta, correr, continua a ser
permitida a pessoas que façam estas atividades individualmente. Além disso, as razões válidas
para uma exceção ao recolher obrigatório são, por exemplo, o exercício de atividades
profissionais ou oficiais, emergências médicas (veterinárias), o exercício dos direitos de
custódia e de acesso, o cuidado de pessoas necessitadas de apoio ou menores, o
acompanhamento de moribundos, o cuidado de animais. Por fim, o recolher obrigatório não se
aplica às assembleias ao abrigo da Lei da Assembleia e às reuniões que servem a prática da
religião.

O que se aplica ao desporto se a incidência for superior a
100?
A prática sem contacto de desportos individuais sozinho, em pares ou com membros do
próprio agregado familiar continua a ser permitida ao ar livre (incluindo em instalações
desportivas ao ar livre). Para crianças menores de 14 anos, o desporto é permitido em grupos
de não mais de 5 pessoas; elas podem ser acompanhadas por instrutores.

O que se aplica aos transportes públicos?
Nos transportes públicos locais e de longa distância, incluindo táxis, existe agora uma
obrigação geral (mesmo com uma incidência inferior a 100) de usar uma máscara de proteção
respiratória (FFP2 ou comparável). Uma máscara cirúrgica já não é suficiente.

Que lojas estão autorizadas a permanecer abertas se a
incidência for superior a 100?
Todas as lojas podem permanecer abertas até uma incidência de 150. No entanto, aplicam-se
diferenças nas regras de acesso.
Acima de uma incidência de 150, apenas certas lojas podem permanecer abertas.
Especificamente:
Mercados semanais, mercearias (incluindo quiosques), mercados de bebidas,
lojas de produtos naturais, lojas especializadas de bebés, farmácias, lojas de material médico,
drogarias..,
óticas, consultores em audiologia,

estações de serviço, pontos de venda de jornais,
livrarias,
floristas,
garagens,
correios, bancos,
lavandarias,
lojas de fornecimento de animais, lojas de ração, centros de jardinagem...
e o comércio grossista
permanecem sempre abertos.
A partir de uma incidência de 100, porém, aplica-se um limite superior de pessoas mais
rigoroso: apenas 1 cliente por cada 20 m2 ou parte da área de vendas (até à incidência de
100: 1 por 10 m2). As visitas a livrarias e centros de jardinagem só são permitidas com
marcação prévia, independentemente da incidência, e limitadas a 1 cliente por cada 40 m2 de
área de venda ou parte dela.
Todos os outros ofícios permanecem abertos até um valor de incidência de 150. A compra
após marcação prévia de uma marcação ("Click&Meet") é permitida - no entanto, a partir de
uma incidência de 100 apenas se um resultado de teste negativo estiver disponível no mesmo
dia. Só é permitido um cliente por cada 40 metros quadrados de área de vendas ou parte dela.
Se o valor de incidência exceder 150, as lojas devem permanecer fechadas; mesmo assim, a
recolha de mercadorias encomendadas ("Click&Collect") continua a ser possível.

O que se aplica às instituições culturais quando a
incidência excede 100?
São proibidos concertos e atuações em teatros, casas de ópera, salas de concertos e cinemas,
com exceção dos cinemas drive-in, bem como uma incidência inferior a 100.
Museus, exposições de arte, galerias, castelos, monumentos e instituições similares estão
abertos até uma incidência de 100 por marcação prévia. Se a incidência for superior a 100,
estas instituições devem fechar.

O que se aplica a jardins zoológicos e botânicos no caso de
uma incidência acima de 100?
Até uma incidência de 100, os jardins zoológicos e botânicos estão totalmente abertos após
marcação prévia de uma visita. Se a incidência exceder 100, apenas as áreas exteriores estão
abertas; além disso, os visitantes devem então apresentar um resultado diário negativo no teste
(exceto para crianças com menos de 6 anos de idade).

O que se aplica a outras instalações recreativas com uma
incidência superior a 100?

Ginásios, parques de diversões, parques infantis cobertos, piscinas, clubes, salões de jogos,
casas de jogo, estabelecimentos de prostituição permanecerão fechados, lojas de apostas e
solários serão fechados.

Se a incidência for superior a 100, qual é a situação nos
setores da restauração e do alojamento?
Tal como com uma incidência inferior a 100, aplica-se o seguinte na Renânia do NorteVestefália:
Os estabelecimentos de restauração só podem vender para fora.
Não são permitidas estadias noturnas para fins privados, a menos que sejam urgentemente
necessárias por razões médicas ou de enfermagem ou por razões sócio-éticas.

O que se aplica aos serviços relacionados com o corpo se a
incidência for superior a 100?
Os serviços relacionados com o corpo são proibidos - com exceção dos serviços médicos,
terapêuticos, de enfermagem ou pastorais. Além disso, os barbeiros e quiropodistas podem
permanecer abertos. É obrigatório usar uma máscara de proteção respiratória (FFP2 ou
comparável), para as idas ao cabeleireiro e quiropodista é também exigido um resultado
negativo diário de testes.

O que se aplica nas escolas acima de uma incidência de 100
e acima de uma incidência de 165?
Devido à tensa situação pandémica em toda a Renânia do Norte-Vestefália, as escolas só estão
a ser geridas numa base rotativa até novo aviso; as aulas do último ano e as escolas especiais
estão isentas deste facto.
A participação de estudantes e professores nas aulas presenciais requer dois testes por
semana.
Com uma incidência regional de mais de 165, termina o ensino alternado e tem lugar o ensino
à distância. As aulas de graduação e as escolas especiais estão isentas. Regional significa aqui
que depende da incidência num distrito ou numa cidade independente. O valor da incidência
num único município do condado não é relevante.
Os exames, em particular os exames finais, não constituem ensino na aceção da lei federal e
não são, portanto, afetados pelas restrições de frequência.
Os serviços de apoio pedagógico estão em vigor.

O que se aplica em jardins de infância e creches a partir de
uma incidência de 100 e a partir de uma incidência de 165?
Até uma incidência de 165, o funcionamento regular restrito tem lugar no respetivo distrito ou
cidade.
Se a incidência de 165 for excedida, os cuidados no local terminam. Está em vigor um sistema
de cuidados de emergência baseado nas necessidades.

O que se aplica aos escritórios?
Independentemente da incidência de 7 dias, aplica-se o seguinte: No caso de trabalho de
escritório, as empresas devem oferecer aos seus funcionários a oportunidade de realizar este
trabalho nas suas próprias casas, desde que não haja razões operacionais imperiosas em
contrário. Os funcionários devem aceitar a oferta, a menos que haja razões em contrário da
sua parte. Os funcionários são obrigados a oferecer dois testes por semana aos empregados
que trabalham presencialmente.

As igrejas permanecem abertas no cado de uma incidência
superior a 100?
As reuniões que servem a prática da religião (na aceção do artigo 4º da Lei Básica) continuam
a ser permitidas de acordo com as disposições do § 1, Parágrafo 3 da Portaria de Proteção de
Corona.

E se um estado tiver regras mais estritas do que o novo
travão de emergência federal?
Aplicam-se então estas regras mais estritas fornecidas pelo país.

Quem controla se as regras são cumpridas?
O cumprimento das medidas ao abrigo da Lei de Proteção de Infeções continua a ser
controlado pelas autoridades competentes - o Ordnungsamt (Gabinete de Ordem Pública), o
Gesundheitsamt Departamento de Saúde e a polícia.

Porque é que se utiliza a incidência e não outros fatores?
As novas infeções são um indicador precoce de uma incidência crescente de infeções. O
consequente aumento dos encargos para o sistema de saúde (especialmente unidades de
cuidados intensivos e locais de ventilação) e no número de mortes só se tornará aparente com
um considerável desfasamento temporal. A incidência de 7 dias faz a média das flutuações
diárias em novas infeções, é publicada diariamente e é facilmente compreendida por todos.

Porque foram escolhidos estes limites de incidência e não
outros?
O valor limiar de uma incidência de 7 dias de 100 é idêntico ao limiar para as medidas de
proteção adicionais anteriormente previstas nas portarias dos estados federais e também
resumido sob o termo "Travão de emergência". Se a incidência de infeção for
significativamente superior a isto, o legislador federal considera que são necessárias medidas
mais abrangentes: se a incidência exceder 150, o encerramento das lojas que não servem os
cuidados primários, e se a incidência exceder 165, a proibição do ensino em sala de aula.

