Regulile curente pentru coronavirus în Renania de NordWestfalia la o incidență de peste 100
(Ediție: 26 aprilie 2021)

Ce se întâmplă în cazul unei incidențe de peste 100 pe o
perioadă de 7 zile? Dar peste 150? Și dacă este peste 165?
Începând cu o incidență de peste 100 infecții noi la 100 000 de locuitori în ultimele 7 zile întrun district (cifrele raportate către Institutul Robert Koch (RKI) sunt decisive), se aplică o
„frână de urgență” la nivel național. Concret, aceasta înseamnă: Dacă incidența este de peste
100 în trei zile consecutive, măsurile suplimentare specificate în noua lege de protecție
împotriva infecțiilor se aplică din ziua imediat următoare.
Dacă incidența crește peste 150 timp de mai multe zile, afacerile care nu răspund nevoilor de
bază trebuie să se închidă.
Dacă incidența crește peste 165 timp de mai multe zile, școlile trec, de asemenea, la
învățământul la distanță și asistența la fața locului în creșe se încheie, cu excepția asistenței de
urgență.

Ce se întâmplă dacă incidența scade din nou sub 100, sub
150 sau sub 165?
Dacă incidența pe 7 zile în districtul rural sau urban afectat scade sub valoarea de 100, 150
sau 165 în cinci zile lucrătoare consecutive, măsurile atribuite valorii de prag respective
încetează să se aplice în locația respectivă, începând cu ziua următoare.

De când și până când se aplică noile reglementări din
Legea privind protecția împotriva infecțiilor („Frâna
federală de urgență”)?
Noile reglementări din Legea privind protecția împotriva infecțiilor („Frâna federală de
urgență”) au intrat în vigoare la data de 23 aprilie 2021 și se vor aplica cel mai devreme din
24 aprilie 2021, în funcție de ratele de incidență din districtul rural sau districtul urban
respectiv. Ministerul Muncii, Sănătății și Afacerilor Sociale din Germania anunță ziua
începând cu care se aplică măsurile, în ce districte rurale și districte urbane și ce fel de
reglementări se aplică. Măsurile „Frânei federale de urgență” vor expira cel târziu la 30 iunie
2021.

Unde pot fi găsite incidențele valabile?
O prezentare generală a datelor Institutului Robert Koch relevante pentru „Frâna federală de
urgență” privind ratele de incidență din districtele rurale sau urbane este disponibilă
aici: www.rki.de/inzidenzen.

Dacă incidența este peste 100, ce reguli se aplică în cazul
întâlnirilor private?
Întâlnirile private în spații publice și private sunt permise doar membrilor unei singure
gospodării cu o persoană din altă gospodărie, dar această persoană poate fi însoțită de copii
sub 14 ani care aparțin gospodăriei proprii.

La o incidență de peste 100 se aplică o interdicție de ieșire,
la ce se referă aceasta?
Se aplică o interdicție de ieșire între orele 22:00 și 05:00. Cu toate acestea, între orele 22:00 și
24:00, exercițiile fizice în aer liber, de exemplu, mersul pe jos, mersul cu bicicleta, joggingul,
sunt permise persoanelor fizice. În plus, motivele valabile pentru o excepție de la interdicția
de ieșire includ exercitarea activităților profesionale sau oficiale, urgențe medicale
(veterinare), exercitarea drepturilor de custodie și acces, îngrijirea persoanelor care au nevoie
de sprijin sau a minorilor, îngrijirea persoanelor muribunde, îngrijirea animalelor. În cele din
urmă, interdicția de ieșire nu se aplică adunărilor organizate în conformitate cu Legea privind
adunările și reuniunile care deservesc practica religioasă.

Dacă incidența este peste 100, ce reguli se aplică în cazul
practicării sporturilor?
Antrenamentele fără contact în cazul sporturilor individuale, singur, în perechi sau cu
membrii gospodăriei rămân permise în aer liber (de asemenea, pe terenurile de sport în aer
liber). Pentru copiii cu vârsta sub 14 ani, exercițiile fizice sunt permise în grupuri de
maximum 5 persoane; aceștia pot fi însoțiți de antrenori.

Ce reguli se aplică în cazul transportului public?
În transportul public local și pe distanțe lungi, inclusiv cu taxiul, există acum obligația
generală (chiar dacă incidența este sub 100) de a purta o mască de protecție a căilor
respiratorii (FFP2 sau echivalent). Măștile chirurgicale nu mai sunt suficiente.

Ce afaceri pot rămâne deschise dacă incidența este peste
100?
Toate afacerile pot rămâne deschise până la o incidență de 150. Cu toate acestea, există
diferențe în regulile de acces.
Peste o incidență de 150, numai anumite afaceri pot rămâne deschise. Mai exact:
Târguri săptămânale, magazine alimentare (inclusiv chioșcuri), magazine de băuturi,
magazine naturiste, magazine pentru copii, farmacii, magazine de produse medicale,
drogherii,
optometrist, profesionist în domeniul auzului,
benzinării, puncte de vânzare a ziarelor,
librării,
florării,

ateliere,
oficii poștale, bănci,
spălătorii,
magazine de aprovizionare pentru animale, magazine de hrană pentru animale și centre de
grădinărit
și magazine cu ridicata
rămân întotdeauna deschise.
Cu toate acestea, începând cu o incidență de 100, se aplică o limită mai strictă de persoane:
doar 1 client pe 20 mp de suprafață comercială (până la o incidență de 100: 1 la 10 mp).
Vizitarea librăriilor și a centrelor de grădinărit este permisă numai cu programare, indiferent
de incidență, și limitată la 1 client pe 40 mp suprafață comercială.
Toate celelalte activități comerciale rămân deschise până la o valoare a incidenței de 150.
Comerțul este permis după realizarea unei programări în avans („Click&Meet”), dar, de la o
incidență de 100, numai cu un rezultat negativ al unui test recent. Un singur client este permis
pe 40 de metri pătrați de suprafață comercială.
Dacă rata de incidență este peste 150, afacerile vor rămâne închise; chiar și atunci, încă este
posibil să colectați mărfurile comandate („Click&Collect”).

Ce reguli se aplică în cazul instituțiilor culturale, dacă
incidența este peste 100?
Concertele și spectacolele în teatre, săli de operă, săli de concerte și cinematografe, cu
excepția cinematografelor drive in, ca și în cazul unei incidențe sub 100, sunt interzise.
Muzeele, expozițiile de artă, galeriile, palatele, castelele, monumentele comemorative și
instituțiile similare sunt deschise la o incidență de 100, cu programare în prealabil. Dacă
incidența depășește 100, acestea trebuie să se închidă.

Ce reguli se aplică în cazul grădinilor zoologice și al
grădinilor botanice atunci când incidența este peste 100?
Grădinile zoologice și grădinile botanice sunt complet deschise până la o incidență de 100, cu
o programare în avans; dacă incidența depășește 100, doar zonele în aer liber sunt deschise,
iar vizitatorii trebuie să prezinte un rezultat negativ al unui test recent (cu excepția copiilor
sub 6 ani).

Ce reguli se aplică în cazul altor facilități de agrement
dacă incidența este peste 100?
Sălile de fitness, parcurile de distracții, locurile de joacă interioare, piscinele, cluburile, sălile
de jocuri, cazinourile, centrele de servicii sexuale vor rămâne închise, agențiile de pariuri și
centrele cu solar vor fi închise.

Dacă incidența este peste 100, ce reguli se aplică în zona de
restaurante și unități de cazare?
Ca și în cazul unei incidențe mai mici de 100, în Renania de Nord-Westfalia se aplică
următoarele:
Restaurantele pot vinde numai în afara unităților.
Întâlnirile peste noapte în scopuri private nu sunt permise decât dacă sunt solicitate urgent din
motive de îngrijire medicală sau asistență medicală sau din motive etico-sociale.

Dacă incidența este peste 100, ce reguli se aplică în cazul
serviciilor de îngrijire corporală?
Serviciile de îngrijire corporală sunt interzise – cu excepția serviciilor medicale, terapeutice,
de îngrijire sau pastorale. În plus, saloanele de coafură și manichiură/pedichiură pot rămâne
deschise. Este obligatoriu să purtați mască de protecție a căilor respiratorii (FFP2 sau
echivalent); un rezultat negativ al unui test recent este, de asemenea, obligatoriu atunci când
vizitați saloane de coafură și manichiură/pedichiură.

Ce reguli se aplică în școli la o incidență de 100 sau mai
mult și o incidență de 165 sau mai mult?
Din cauza situației tensionate de pandemie din întreaga Renania de Nord-Westfalia, cursurile
vor avea loc, în general, doar în clase alternative până la o notificare ulterioară; clasele
terminale și școlile speciale sunt excluse.
Participarea elevilor și a profesorilor la cursurile cu prezență fizică necesită două teste pe
săptămână.
Dacă incidența regională este mai mare de 165, clasele alternative se suspendă și intră în
vigoare școlarizarea la distanță. Clasele terminale și școlile speciale sunt excluse. În acest caz,
regional înseamnă că depinde de rata de incidență unui district rural sau a unui district urban.
Rata de incidență într-un district urban nu este decisivă.
Examenele, în special examenele finale, nu reprezintă ore de clasă în sensul legii federale și,
prin urmare, nu sunt afectate de restricțiile privind operațiunile cu prezență față în față.
Au fost create oferte de sprijin pedagogic.

Ce reguli se aplică în grădinițe și creșe la o incidență de
peste 100 și o incidență începând cu 165?
Până la o incidență de 165 există un program de funcționare regulat limitat în districtul rural
sau urban respectiv.
Dacă incidența depășește 165, asistența la fața locului se încheie. S-a instituit asistența de
urgență în funcție de cerere.

Ce reguli se aplică în cazul birourilor?

Indiferent de incidența pe 7 zile, se aplică următoarele: Companiile trebuie să le ofere
angajaților lor opțiunea de a lucra de la domiciliu, cu excepția cazului în care există motive
operaționale imperios necesare contrare. Angajații trebuie să accepte propunerea, cu condiția
să nu existe motive contrare. Angajatorii sunt obligați să le ofere angajaților care lucrează la
birou două teste pe săptămână.

Dacă incidența este peste 100, rămân deschise bisericile?
Reuniunile care au ca scop practicarea religiei (în sensul Art. 4 din Constituție) rămân permise
în conformitate cu dispozițiile § 1 alin. 3 din Ordonanța privind protecția împotriva
coronavirusului.

Ce se întâmplă dacă un land federal are reguli mai stricte
decât noua frână de urgență la nivel național?
Atunci se aplică aceste reguli mai stricte prevăzute de landul respectiv.

Cine verifică dacă regulile sunt respectate?
Respectarea măsurilor conform Legii privind protecția împotriva infecțiilor este monitorizată
de autoritățile responsabile, la fel ca înainte – serviciul de ordine publică, departamentul de
sănătate, poliție.

De ce se bazează pe rata de incidență și nu pe alți factori?
Noile infecții sunt un indicator precoce al creșterii ratei infecției. Presiunea din ce în ce mai
mare exercitată asupra sistemului de sănătate (în special unitățile de terapie intensivă și stațiile
de ventilație) și decesele devin vizibile numai după o întârziere considerabilă. Incidența pe 7
zile calculează în medie fluctuațiile zilnice ale infecțiilor noi, este publicată zilnic și este ușor
de înțeles pentru toată lumea.

De ce au fost alese aceste limite de incidență și nu altele?
Valoarea limită a unei incidențe pe 7 zile de 100 este identică cu pragul pentru măsurile de
protecție suplimentare prevăzute anterior în ordonanțele landurilor federale și, de asemenea,
rezumate sub termenul „frână de urgență”. Dacă rata infecției este semnificativ mai mare,
legislativul landului federal consideră că sunt necesare măsuri suplimentare: dacă se depășește
o incidență de 150, magazinele care nu deservesc aprovizionarea de bază trebuie închise, dacă
incidența este peste 165, prezența fizică este interzisă.

