Aktualne przepisy dotyczące koronawirusa w Nadrenii
Północnej-Westfalii
Do kiedy obowiązuje aktualne rozporządzenie w sprawie
ochrony przed koronawirusem?
Rozporządzenie w sprawie ochrony przed koronawirusem, które obowiązuje od 20 sierpnia
2021 roku, obowiązuje wstępnie do 17 września 2021 roku włącznie.

Czy nadal istnieje kilka poziomów zachorowalności?
Nie. Zgodnie ze wspólnymi decyzjami podjętymi podczas konsultacji federalnych i
krajowych z dnia 10 sierpnia 2021 r. obowiązujące od 20 sierpnia 2021 r. w Nadrenii
Północnej-Westfalii rozporządzenie w sprawie ochrony przed koronawirusem nie obejmuje
już kilku poziomów zachorowalności, lecz tylko jedną miarodajną wartość zachorowalności:
35.
W przypadku przekroczenia 7-dniowej częstości zachorowań wynoszącej 35, stosuje się
bardziej rygorystyczne środki ochronne poprzez wprowadzenie zasady 3G. Ponieważ średni
krajowy wskaźnik zachorowalności wynosi obecnie ponad 35, po wejściu w życie
rozporządzenia zasada ta ma zastosowanie w całym kraju, tj. również w powiatach i miastach
niezależnych, w których wskaźnik zachorowalności wynosi poniżej 35.

Na jakich zasadach funkcjonuje rozporządzenie o
ochronie przed koronawirusem od 20 sierpnia 2021 r.?
Podstawową zasadą rozporządzenia o ochronie przed koronawirusem jest to, że osoby
zaszczepione i wyleczone mogą zasadniczo ponownie korzystać ze wszystkich obiektów i
usług. Z wcześniejszych środków ochronnych pozostaje jedynie obowiązkowy wymóg
stosowania masek w niektórych pomieszczeniach zamkniętych i innych miejscach
szczególnie narażonych na zakażenie, a także wymóg przeprowadzania obowiązkowych
badań w przypadku niektórych usług i imprez dla osób nieszczepionych lub ozdrowieńców
powyżej 35. roku życia.
Ograniczenia w kontaktach nie dotyczą już spotkań z innymi osobami, nie jest też konieczne
rejestrowanie danych dotyczących identyfikowalności osób.
Zatwierdzone kodeksy postępowania (AHA) pozostają zalecane dla osób prywatnych.
Niektóre specyfikacje dotyczące wentylacji pomieszczeń i czyszczenia są określone w
krótkim załączniku i uzupełniają wymagania dotyczące ochrony przed zakażeniami dla
właścicieli przedsiębiorstw.

Czy nadal obowiązuje nakaz noszenia maseczki?
Tak. W poniższych obszarach nadal istnieje obowiązek noszenia maseczki medycznej –
niezależnie od wartości współczynnika zachorowalności:






w lokalnym transporcie publicznym,
w pomieszczeniach zamkniętych, w których odbywa się ruch publiczny, np. w
centrach handlowych,
w kolejkach i na stoiskach sprzedażowych
podczas dużych wydarzeń z ponad 2500 odwiedzających.

Jakie są wyjątki od wymogu noszenia maseczki?
Rozporządzenie przewiduje różne wyjątki zwalniające z obowiązku stosowania maseczki. Na
przykład, w wyjątkowych przypadkach można zrezygnować z noszenia maseczki
o
o
o
o
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w pomieszczeniach prywatnych w przypadku spotkań o charakterze wyłącznie
prywatnym,
w przypadku wykonywania zawodu w pomieszczeniach zamkniętych, jeżeli możliwe
jest bezpieczne zachowanie minimalnej odległości,
w sytuacjach operacyjnych organów bezpieczeństwa, straży pożarnej itp,
podczas komunikowania się z osobą głuchą lub niedosłyszącą,
w przypadku osób, które ze względów medycznych nie mogą nosić maseczki
(wymagane zaświadczenie).

Rozporządzenie zawiera szereg innych wyjątków od wymogu stosowania maseczki.
Dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole są zwolnione z obowiązku noszenia maseczki.
Jeżeli dzieci w wieku od rozpoczęcia nauki szkolnej do 13 lat nie mogą nosić maseczki
medycznej ze względu na dopasowanie rozmiaru, jako zamiennik należy stosować maseczkę
codziennego użytku.

Co oznacza zasada 3G w przypadku wskaźnika
zachorowalności wynoszącego 35?
Osoby w pełni zaszczepione i wyleczone mogą ponownie korzystać ze wszystkich obiektów i
usług. W związku z rosnącą liczbą zakażeń wszystkie osoby, które nie są w pełni
zaszczepione ani nie są ozdrowieńcami, muszą posiadać negatywny wynik testu w
odniesieniu do niektórych wydarzeń/usług z 7-dniowego okresu występowania wskaźnika 35.

Do czego potrzebny jest negatywny wynik szybkiego testu
antygenowego w przypadku wskaźnika zachorowalności
35?
Osoby, które nie zostały w pełni zaszczepione lub nie są ozdrowieńcami, muszą mieć
negatywny wynik szybkiego testu antygenowego (wykonanego maksymalnie 48 godzin
wcześniej) w przypadku następujących sytuacji:






wydarzenia w pomieszczeniach zamkniętych, w szczególności w obiektach
oświatowych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych;
targi i kongresy w pomieszczeniach zamkniętych;
oferty sportowe i wellness lub porównywalne oferty w pomieszczeniach zamkniętych;
usługi gastronomiczne w pomieszczeniach;
usługi związane z ciałem, takie jak fryzjerstwo, kosmetyka, pielęgnacja ciała itp.;





ośrodki zakwaterowania, w których osoby niezaszczepione muszą przedstawić test w
dniu przyjazdu i ponownie po każdych kolejnych czterech dniach;
duże wydarzenia plenerowe (od 2500 osób);
turystyczne wyjazdy autokarowe oraz dziecięce, młodzieżowe i rodzinne wyjazdy
rekreacyjne.

Do czego wymagany jest negatywny wynik testu PCR przy
częstości zachorowań 35?
Osoby, które nie zostały w pełni zaszczepione lub nie są ozdrowieńcami, wymagają ujemnego
wyniku testu PCR (wykonanego maksymalnie 48 godzin wcześniej) w przypadku wydarzeń i
usług o szczególnie wysokim ryzyku zakażeń mnogich. Ma to zastosowanie do






klubów,
dyskotek,
imprez tanecznych,
imprez prywatnych z tańcami,
usług seksualnych.

Do czego potrzebny jest negatywny wynik szybkiego testu
antygenowego, niezależnie od poziomu zachorowalności?
Wrażliwe grupy osób w niektórych instytucjach nadal będą objęte szczególną ochroną. Osoby
odwiedzające muszą być w pełni zaszczepione lub być ozdrowieńcami, albo muszą
przedłożyć negatywny wynik testu.
Osoby, które nie zostały w pełni zaszczepione lub nie są ozdrowieńcami, wymagają ogólnie –
tzn. nie tylko w przypadku 7-dniowego poziomu zachorowalności wynoszącego min. 35 –
szybkiego testu antygenowego (wykonanego maksymalnie 48 godzin wcześniej) w przypadku
odwiedzin w następujących obiektach:






szpitale,
domy spokojnej starości i domy opieki,
specjalne formy zakwaterowania w celu wsparcia integracji i podobne obiekty,
placówki stacjonarnej opieki społecznej,
zbiorowe zakwaterowanie dla uchodźców.

Jakie zasady higieny obowiązują w przypadku usług i
obiektów objętych ruchem odwiedzających/publicznym?
Załącznik „Zasady higieny i ochrony przed zakażeniami” do Rozporządzenia o ochronie przed

koronawirusem określa w punkcie II obowiązujące zasady higieny w zakresie prowadzenia
usług i obiektów otwartych na ruch klientów lub gości.

Jakie zasady obowiązują w instytucjach edukacyjnych i
instytucjach kultury oraz podczas wydarzeń?

W instytucjach oświatowych i kulturalnych, jak również podczas wydarzeń i spotkań,
konwencji, targów i kongresów, można zrezygnować z noszenia maseczek w przypadku
ustalonych miejscach siedzących lub stojących, jeżeli odległość między nimi wynosi co
najmniej 1,5 metra lub wszystkie osoby są uodpornione lub przebadane.
Nie należy już gromadzić danych dotyczących identyfikowalności osób.

Jakie zasady obowiązują w przypadku uroczystości
prywatnych, takich jak śluby czy urodziny?
Imprezy prywatne są dozwolone bez ograniczeń w kontakcie i zbierania danych
kontaktowych. Uwaga: Osoby nieszczepione lub niebędące ozdrowieńcami mogą
uczestniczyć bez maseczki w prywatnych imprezach z tańcami tylko wtedy, gdy przedstawią
negatywny wynik testu PCR. Przy zachorowalności wynoszącej 35 należy przedłożyć test
PCR. Wyjątek: Dzieci do wieku szkolnego oraz młodzież szkolna mogą brać udział w
prywatnych imprezach z tańcami również bez testu PCR.

Jakie zasady obowiązują w przypadku prób i występów
zespołów muzycznych i chórów?
Możliwe są próby i występy zespołów muzycznych (również z instrumentami dętymi).
W przypadku wspólnego śpiewania w pomieszczeniach, np. w chórach, osoby nie w pełni
zaszczepione lub niebędące ozdrowieńcami muszą posiadać negatywny wynik testu PCR
(wykonany maksymalnie 48 godzin wcześniej).

