Reguli actuale privind coronavirus în Renania de NordWestfalia
Până când se aplică actuala Ordonanță de protecție
împotriva coronavirus?
Ordonanța privind protecția împotriva coronavirus, în vigoare de la 20 august 2021, este
valabilă inițial până la 17 septembrie 2021 inclusiv.

Mai există încă mai multe niveluri de incidență?
Nu. În conformitate cu deciziile comune ale consultărilor federale și ale landurilor din 10
august 2021, Ordonanța privind protecția împotriva coronavirus, valabilă în Renania de NordWestfalia începând cu 20 august 2021, nu mai conține mai multe niveluri de incidență, ci doar
o singură valoare de incidență determinantă: 35.
În cazul în care se depășește incidența de 35 în 7 zile, se aplică măsuri de protecție mai stricte
prin introducerea regulii VVT. Deoarece incidența medie națională este acum peste 35, acest
lucru se aplică la nivel național atunci când ordonanța intră în vigoare - adică și în districtele
și orașele independente în care incidența este sub 35.

Care sunt principiile Ordonanței privind protecția
împotriva coronavirus din 20 august 2021?
Principiul Ordonanței privind protecția coroanei este că persoanele vaccinate și recuperate
pot, în principiu, să folosească din nou toate facilitățile și serviciile. Dintre măsurile de
protecție anterioare, a rămas doar cerința obligatorie de purtare a măștii în anumite spații
închise și în alte locuri critice din punct de vedere al infecției, precum și cerința obligatorie de
testare pentru anumite servicii și evenimente pentru persoanele nevaccinate sau recuperate
care depășesc o incidență de 35.
Restricțiile de contact nu se mai aplică în cazul întâlnirii cu alte persoane și nici nu mai este
necesară înregistrarea datelor privind trasabilitatea persoanelor.
Codurile de conduită aprobate (AHA) rămân recomandate pentru persoanele fizice. Anumite
specificații privind ventilația și curățarea sunt stabilite într-un scurt apendice și completează
cerințele privind controlul infecțiilor pentru proprietarii de ferme.

Se mai aplică obligația de a folosi o mască?
Da. Există în continuare obligația de a purta o mască medicală în următoarele zone indiferent de valorile incidenței:





în transportul public local,
în zonele interioare cu trafic public, de exemplu în centrele comerciale,
la cozi și la tarabe
pentru evenimente mari în aer liber cu peste 2.500 de vizitatori.

Care sunt excepțiile de la cerința privind masca?
Ordonanța prevede diverse derogări de la cerința privind masca. De exemplu, se poate renunța
la purtarea măștii în cazuri excepționale.
o
o
o
o
o

în săli private, în cazul reuniunilor exclusiv private,
atunci când se exercită ocupația în interior, în cazul în care distanța minimă poate fi
menținută în condiții de siguranță,
în situații operaționale ale autorităților de securitate, ale pompierilor etc,
atunci când comunicați cu o persoană surdă sau cu deficiențe de auz,
persoanelor care nu pot purta o mască din motive medicale (certificat obligatoriu).

Ordonanța conține numeroase alte derogări de la cerința privind masca.
Copiii până la vârsta de intrare la școală sunt scutiți de obligația de a purta mască. În cazul în
care copiii de la intrarea în școală până la vârsta de 13 ani nu pot purta o mască medicală din
cauza mărimii, se poartă o mască obișnuită ca înlocuitor.

Ce înseamnă regula VVT de la o incidență de peste 35?
Persoanele complet vaccinate și recuperate pot utiliza din nou toate facilitățile și serviciile.
Având în vedere cifrele în creștere ale infecției, toate persoanele care nu sunt nici complet
vaccinate, nici recuperate trebuie să fie testate negativ pentru anumite evenimente/servicii de
la o incidență de 35 timp de 7 zile.

De ce este nevoie de un test rapid de antigen negativ de la o
incidență de 35?
Persoanele care nu au fost vaccinate complet sau care nu s-au recuperat au nevoie de un test
rapid de antigen negativ (cu o vechime maximă de 48 de ore) pentru:









Evenimente în interior, în special în spații educaționale, culturale, sportive și
recreative.
Târguri și congrese în interior
Oferte sportive și de wellness sau oferte comparabile în interior
Gastronomie de interior
Servicii legate de corp, cum ar fi coafura, cosmetica, îngrijirea corpului etc.
unitățile de cazare, unde persoanele neimunizate trebuie să prezinte un test la sosire și
din nou la fiecare patru zile suplimentare.
Evenimente mari în aer liber (de la 2.500 de persoane)
Călătorii turistice cu autobuzul, precum și călătorii de agrement pentru copii, tineri și
familii

Pentru ce este necesar un test PCR negativ de la o
incidență de 35?
Persoanele care nu sunt complet vaccinate sau care nu s-au recuperat au nevoie de un test
PCR negativ (cu o vechime maximă de 48 de ore) pentru evenimentele și serviciile cu un risc
deosebit de ridicat de infecții multiple. Acest lucru se aplică pentru







cluburi,
discoteci,
evenimente de dans,
petreceri private cu dans
precum și servicii sexuale.

Pentru ce este necesar un test antigen rapid negativ,
indiferent de incidență?
Grupurile vulnerabile de persoane din anumite instituții vor continua să fie protejate în mod
special. Vizitatorii trebuie fie să fie complet vaccinați sau recuperați, fie să fie testați negativ.
Persoanele care nu au fost vaccinate complet sau care nu s-au recuperat în general, adică nu
numai după o incidență de 35 timp de 7 zile sau mai mult, au nevoie de un test rapid de
antigen (cu o vechime maximă de 48 de ore) pentru a vizita următoarele facilități:






spitale,
centre de bătrâni și cămine de bătrâni,
forme speciale de locuințe pentru asistență pentru integrare și facilități similare
facilități de asistență socială în regim de internare
cazare colectivă pentru refugiați.

Ce reguli de igienă se aplică serviciilor și instalațiilor cu
trafic de vizitatori/public?
Anexa "Norme de igienă și de protecție împotriva infecțiilor" la Ordonanța privind protecția
împotriva coronavirus stabilește la punctul II norme de igienă obligatorii pentru funcționarea
serviciilor și a instalațiilor care sunt deschise traficului de clienți sau de vizitatori.

Ce reguli se aplică instituțiilor educaționale și culturale și
la evenimente?
În instituțiile educaționale și culturale, precum și în cadrul evenimentelor și reuniunilor,
convențiilor, târgurilor comerciale și congreselor, se poate renunța la purtarea măștii la
locurile fixe pe scaune sau în picioare dacă fie locurile au o distanță minimă de 1,5 metri, fie
toate persoanele sunt imunizate sau testate.
Datele privind trasabilitatea persoanelor nu mai trebuie colectate.

Ce se aplică în cazul sărbătorilor private, cum ar fi nunțile
sau zilele de naștere?
Petrecerile private sunt permise fără restricții de contact și fără colectarea datelor de contact.
Atenție: La petrecerile private cu dans, persoanele nevaccinate sau recuperate pot participa
fără mască doar dacă prezintă un test PCR negativ. De la o incidență de 35, trebuie să se
prezinte un test PCR. Excepție: Copiii până la vârsta de intrare în școală, precum și elevii pot
participa la petreceri private cu dans, chiar și fără un test PCR.

Ce se aplică repetițiilor și spectacolelor grupurilor
muzicale și corurilor?
Sunt posibile repetiții și spectacole ale unor grupuri muzicale (inclusiv cu instrumente de
suflat).
Pentru a cânta împreună în spații închise, de exemplu în coruri, persoanele care nu sunt
complet vaccinate sau care nu s-au recuperat au nevoie de un test PCR negativ (cu o vechime
maximă de 48 de ore).

