Действащи правила срещу коронавируса в Северен
Рейн-Вестфалия
Докога важи действащият регламент за защита срещу
коронавируса?
Регламентът за защита срещу коронавируса, който е в сила от 20 август 2021 г.,
първоначално важи до 17 септември 2021 г. включително.

Има ли все още няколко нива на заболяемост?
Не. Съгласно съвместните резолюции на федералните и регионалните съвети от 10
август 2021 г. Регламентът за защита срещу коронавируса, който ще бъде валиден в
Северен Рейн-Вестфалия от 20 август 2021 г., вече не съдържа няколко нива на
заболяемост, а само една съответна стойност на заболяемостта: 35.
Ако е превишена 7-дневната заболяемост от 35, се прилагат по-строги защитни мерки
чрез въвеждането на правилото 3G (ваксинирани, преболедували, тествани). Тъй като
междувременно средната за страната заболяемост е над 35, това се прилага с влизането
в сила на регламента в национален мащаб – т.е. също и в областите и градовете със
статут на общини, в които честотата е под 35.

Какви са принципите на Регламента за защита срещу
коронавируса от 20 август 2021 г. насам?
Принципът на Регламента за защита срещу коронавируса е, че по правило всички
съоръжения и услуги са достъпни за ваксинирани и преболедували. От предишните
защитни мерки остава само задължително изискване за носене на маска в определени
закрити помещения и други места, критични за инфекцията, както и задължение за
тестване за определени услуги и събития за неваксинирани или непреболедували лица
при заболяемост над 35.
Ограниченията за контакт вече не се прилагат за среща с други лица, като вече не
трябва да се регистрират данни за проследяване на лицата.
Доказаните Правила за поведение (AHA) остават препоръчителни за физически лица.
Определени изисквания за вентилация и почистване са обобщени в кратко приложение
и допълват предписанията за защита от инфекции за собствениците на фирми.

Носенето на маски още ли е задължително?
Да. Независимо от стойностите на заболяемостта задължението за носене на
медицинска маска остава в следните зони:




в обществения транспорт;
в закрити помещения с обществен трафик, напр. в магазини;
на опашки и открити щандове;



на големи събития с повече от 2500 посетители на открито.

Какви са изключенията от изискването за носене на
маска?
Регламентът предвижда различни изключения от изискването за носене на маска. По
този начин носенето на маската напр. по изключение може да не се изисква
o
o
o
o
o

в частни помещения за изключително частни срещи;
при практикуване на професията на закрито, ако минималното разстояние може
безопасно да се поддържа;
в оперативни ситуации на органите за сигурност, пожарната и т.н.;
при комуникация с глух човек или човек с увреден слух;
от лица, които не могат да носят маска по медицински причини (изисква се
сертификат).

Регламентът съдържа множество други изключения от изискването за носене на маска.
Децата са освободени от задължението да носят маска до влизане в училище. Ако
децата не могат да носят медицинска маска от влизане в училище до 13-годишна
възраст, понеже не им приляга добре, като алтернатива трябва да се носи ежедневна
маска.

Какво означава правилото 3G при заболяемост над 35?
Всички съоръжения и услуги са достъпни отново за напълно ваксинирани и
преболедували. С оглед на нарастващия брой инфекции, всички лица, които не са нито
напълно ваксинирани, нито преболедували, трябва да имат отрицателен тест за
определени събития/услуги при 7-дневна заболяемост над 35.

За какво е необходим отрицателен бърз антигенен тест
при заболяемост над 35?
Хората, които не са напълно ваксинирани или не са преболедували, се нуждаят от
отрицателен бърз антигенен тест (от последните максимум 48 часа) за:









събития на закрито, особено в образователни, културни, спортни и
развлекателни съоръжения;
търговски панаири и конгреси на закрито;
спортни и уелнес оферти или сравними оферти;
закрити ресторанти;
услуги, изискващи физическа близост, като фризьорски услуги, козметични
процедури, грижа за тялото;
места за настаняване, където неимунизираните лица трябва да представят тест
при пристигане и отново след четири допълнителни дни;
големи събития на открито (над 2500 души);
туристически автобусни пътувания, както и детски, младежки и семейни
пътувания за отдих.

За какво е необходим отрицателен PCR тест при
заболяемост над 35?
Хората, които не са напълно ваксинирани или не са преболедували, се нуждаят от
отрицателен PCR тест (от последните максимум 48 часа) за събития и услуги с особено
висок риск от множество инфекции. Това се отнася за






клубове;
дискотеки,
танцови забави;
частни тържества с танци;
както и сексуални услуги.

За какво е необходим отрицателен бърз антигенен
тест, независимо от заболяемостта?
Уязвимите групи от хора в определени съоръжения ще продължат да получават
специална защита. Посетителите трябва или да бъдат напълно ваксинирани, или
преболедували, или с отрицателен тест.
Лицата, които не са били напълно ваксинирани или не са преболедували, винаги се
нуждаят от бърз антигенен тест (от последните максимум 48 часа), за да посетят
следните съоръжения, т.е. не само при 7-дневна заболяемост от 35 или повече:






болници;
домове за стари хора и хосписи;
специални форми на жилища за помощ при интеграция и подобни съоръжения;
институции за социални грижи с настаняване;
колективни центрове за бежанци.

Кои хигиенни правила важат за услуги и съоръжения с
посетители/обществен трафик?
В приложението „Правила за хигиена и защита от инфекции“ към Регламента за защита
срещу коронавируса са посочени съгласно точка II задължителни хигиенни правила за
експлоатация на услуги и съоръжения, които са отворени за клиентски или
посетителски трафик.

Какви правила се прилагат за образователните и
културните институции, както и за събитията?
В образователните институции и културните институции, както и на събития и
събирания, конференции, търговски панаири и конгреси, може да не се носят маски на
фиксирани места за сядане или правостоящи, ако или местата имат минимално
разстояние от 1,5 метра, или всички лица са имунизирани или тествани.
Вече не трябва да се регистрират данни за проследяване на лицата.

Какво важи за частни тържества като сватби или
рождени дни?
Частните тържества се допускат без ограничения за контакт и събиране на данни за
контакт. Внимание: Неваксинирани или непреболедували без маска имат право да
участват в частни тържества с танци само ако представят отрицателен PCR тест. При
заболяемост над 35 задължително трябва да се представи PCR тест. Изключение: Деца
до влизане в училище, както и ученици имат право да участват в частни тържества с
танц дори без PCR тест.

Какво важи за репетиции и изпълнения на музикални
групи и хорове?
Възможни са репетиции и изпълнения на музикални групи (също и с духови
инструменти).
За пеене заедно на закрито, напр. в хорове, хората, които не са напълно ваксинирани
или преболедували, се нуждаят от отрицателен PCR тест (от последните максимум 48
часа).

