Rregullat aktuale për koronavirusin në NordrheinWestfalen
Deri kur vlen rregullorja aktuale për mbrojtjen kundër
koronavirusit?
Rregullorja për mbrojtjen kundër koronavirusit, në fuqi që nga 20 gushti 2021, vlen para së
gjithash deri më 17 shtator 2021, përfshirë këtë datë.

A ka ende disa nivele incidence?
Jo. Sipas vendimeve të përbashkëta të konsultimeve federale-shtetërore të 10 gushtit 2021,
rregullorja për mbrojtjen kundër koronavirusit, në fuqi që nga 20 gushti 2021 në NordrheinWestfalen nuk përmban më disa nivele incidence, por vetëm një vlerë përkatëse incidence: 35.
Nëse incidenca 7-ditore e tejkalon 35, vlejnë masa më të rrepta mbrojtëse përmes zbatimit të
rregullit 3G. Meqenëse mesatarja kombëtare e incidencës tani është mbi 35, kjo do të zbatohet
në mbarë vendin me hyrjen në fuqi të vendimit — edhe në rrethet dhe rrethet urbane në të
cilat incidenca është nën 35.

Cilat janë rregullat themelore të rregullores për mbrojtjen
kundër koronavirusit që nga 20 gushti 2021?
Rregulli themelor i rregullores për mbrojtjen kundër koronavirusit është që të gjitha objektet
dhe shërbimet janë përgjithësisht përsëri të hapura për personat e vaksinuar dhe të shëruar.
Nga masat e deritanishme mbrojtëse, mbetet vetëm një kërkesë e detyrueshme për maskën në
ambiente të mbyllura të caktuara dhe në vende të tjera kritike infektimi, si dhe një detyrim
testimi për shërbimet dhe aktivitetet e caktuara për personat e pavaksinuar ose të shëruar me
një incidencë prej 35 e lart.
Nuk ka më asnjë kufizim kontakti për takimin e personave të tjerë dhe të dhënat mbi
gjurmueshmërinë e personave nuk regjistrohen më.
Rregullat e sprovuara të sjelljes (AHA) rekomandohen ende për individët privatë. Disa
kërkesa të caktuara për ventilimin dhe pastrimin janë përmbledhur në një shtojcë të shkurtër
dhe plotësojnë kërkesat për mbrojtjen nga infektimi për pronarët e bizneseve.

A vlen gjithsesi një detyrim për mbajtjen e maskës?
Po. Pavarësisht nga vlerat e incidencës, detyrimi për të mbajtur një maskë mjekësore vazhdon
të zbatohet në rastet e mëposhtme:





në transportin publik lokal,
në ambiente të mbyllura publike, p.sh. në dyqane,
në radhë dhe në tezga
në aktivitetet e mëdha me mbi 2500 vizitorë në natyrë.

Çfarë përjashtimesh ka për detyrimin e mbajtjes së
maskës?
Rregullorja parashikon përjashtime të ndryshme për detyrimin e mbajtjes së maskës. Kështu
mund të hiqni dorë nga mbajtja e maskës p.sh. me përjashtim
o
o
o
o
o

në hapësira private vetëm për takime private,
kur ushtroni profesionin në ambiente të mbyllura, nëse distanca minimale mund të
mbahet në mënyrë të sigurt,
në situata emergjente nga autoritetet e sigurisë, zjarrfikësit etj.,
kur komunikoni me një person të shurdhër ose me vështirësi dëgjimi,
nga persona që nuk mund të mbajnë maskë për arsye mjekësore (kërkohet certifikatë).

Rregullorja ka përjashtime të tjera të shumta për detyrimin e mbajtjes së maskës.
Fëmijët janë të përjashtuar nga detyrimi për mbajtjen e një maske deri në fillimin e shkollës.
Nëse fëmijët nuk mund të mbajnë maskë mjekësore nga fillimi i shkollës deri në moshën 13
vjeçare për shkak të përshtatshmërisë, atëherë duhet mbajtur një maskë e përditshme si
zëvendësim.

Çfarë do të thotë rregulli 3G nga një incidencë prej 35 e
lart?
Të gjitha objektet dhe shërbimet janë përsëri të hapura për personat plotësisht të vaksinuar
dhe të shëruar. Me rritjen e numrit të infektimeve, të gjithë personat që as nuk janë vaksinuar
plotësisht dhe as nuk janë shëruar duhet të rezultojnë negativë për veprimtaritë/shërbimet e
caktuara me një incidencë 7-ditore prej 35 e lart.

Përse nevojitet një test i shpejtë negativ antigjeni për një
incidencë prej 35 e lart?
Personat që nuk janë vaksinuar plotësisht ose që nuk janë shëruar kanë nevojë për një test të
shpejtë negativ antigjeni (i kryer prej maksimumi 48 orësh) për:









Veprimtaritë në ambientet e mbyllura, në veçanti në objektet arsimore, kulturore,
sportive dhe të kohës së lirë
Panairet dhe kongreset në ambientet e mbyllura
Shërbimet sportive dhe të mirëqenies ose shërbimet e krahasueshme në ambientet e
mbyllura
Kateringun e brendshëm
Shërbimet në kontakt me trupin si parukieri, kozmetikë, kujdes për trupin
Institucionet e akomodimit, ku personat jo të imunizuar duhet të paraqesin një test
gjatë mbërritjes dhe përsëri pas katër ditësh të tjera
Veprimtaritë e mëdha në natyrë (mbi 2500 persona)
Udhëtimet turistike me autobus, si dhe udhëtimet argëtuese për fëmijë, të rinj dhe
familje

Përse nevojitet një test negativ PCR nga një incidencë prej
35 e lart?
Personave që nuk janë vaksinuar plotësisht ose që nuk janë shëruar u nevojitet një test negativ
PCR (i kryer prej maksimumi 48 orësh) për veprimtari dhe shërbime me një rrezik veçanërisht
të lartë për infektime të shumta. Kjo vlen për






klubet,
diskotekat,
aktivitetet e vallëzimit,
festat private me vallëzim
si dhe për shërbimet seksuale.

Përse nevojitet një test i shpejtë negativ antigjeni
pavarësisht incidencës?
Grupet e cenueshme të personave në objekte të caktuara do të vazhdojnë të marrin mbrojtje të
veçantë. Vizitorët ose duhet të jenë të vaksinuar plotësisht ose të shëruar, ose të kenë rezultuar
negativë në test.
Personat që nuk janë vaksinuar plotësisht ose që nuk janë shëruar në përgjithësi kanë nevojë
për një test të shpejtë antigjeni (i kryer prej maksimumi 48 orësh) për të vizituar objektet e
mëposhtme, pra jo vetëm nga një incidencë 7-ditore prej 35 e lart:






spitalet,
azilet dhe shtëpitë e kujdesit,
format e veçanta të strehimit për ndihmë integruese dhe objekte të ngjashme
objektet stacionare të ndihmës sociale
akomodimi kolektiv për refugjatët.

Cilat rregulla të higjienës vlejnë për shërbimet dhe
objektet me trafik vizitorësh/publikë?
Shtojca "Rregullat e higjienës dhe për mbrojtjen nga infektimi" në rregulloren për mbrojtjen
kundër koronavirusit specifikon rregullat e detyrueshme të higjienës për funksionimin e
shërbimeve dhe objekteve që janë të hapura për klientët ose vizitorët sipas pikës II.

Cilat rregulla vlejnë për objektet arsimore dhe kulturore,
si dhe për aktivitetet?
Në institucionet arsimore dhe institucionet kulturore, si dhe në veprimtaritë dhe asambletë,
takimet, panairet dhe kongreset, mund të hiqet dorë nga mbajtja e maskave në vendet e
përcaktuara të uljes ose qëndrimit, nëse vendet kanë një distancë minimale prej 1,5 metrash
ose të gjithë personat janë të imunizuar ose të testuar.
Të dhënat mbi gjurmueshmërinë e personave nuk do të regjistrohen më.

Çfarë vlen për festat private si martesat ose ditëlindjet?

Festat private lejohen pa kufizime kontakti dhe regjistrim të të dhënave të kontaktit. Kujdes:
Personat pa maskë që nuk janë vaksinuar ose shëruar lejohen të marrin pjesë në festa private
me vallëzim vetëm nëse paraqesin një test negativ PCR. Nga një incidencë prej 35 e lart, është
e detyrueshme të paraqitet një test PCR. Me përjashtim: Fëmijët deri në fillimin e shkollës
dhe nxënësit e shkollës lejohen të marrin pjesë në festa private me vallëzim edhe pa një test
PCR.

Çfarë vlen për provat dhe shfaqjet e grupeve muzikore
dhe koret?
Provat dhe shfaqjet e grupeve muzikore (gjithashtu me instrumente frymore) janë të
mundshme.
Për të kënduar së bashku në ambiente të mbyllura, p.sh. në kore, rregulli është që personat e
pavaksinuar plotësisht ose të pashëruar plotësisht kanë nevojë për një test negativ PCR (i
kryer prej maksimumi 48 orësh).

