Pytania i odpowiedzi dotyczące Rozporządzenia w sprawie ochrony przed
koronawirusem obowiązujące od dnia 22 lutego 2021 roku

Jakie ograniczenia dotyczące kontaktów nadal
obowiązują?
Do dnia 7 marca obowiązują następujące ograniczenia w zakresie kontaktów:
Spotkania w miejscach publicznych są dozwolone tylko pomiędzy członkami jednego
gospodarstwa domowego i jedną inną osobą. Osobie tej mogą towarzyszyć dzieci
wymagające opieki pochodzące z jej gospodarstwa domowego; w kontekście wykonywania
prawa do kontaktów z dzieckiem rodzicowi pozostającemu w separacji mogą również
towarzyszyć dzieci wymagające opieki.
Dotychczasowe wyjątki dotyczące minimalnego dystansu pozostają w dużej mierze
niezmienione i są zawarte w treści § 2 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie ochrony przed
koronawirusem. Nie dotyczy to między innymi dzieci bawiących się na placu zabaw dla
dzieci, korzystania z środków transportu publicznego (gdzie należy nosić maseczki
medyczne) lub towarzyszenia i nadzorowania nieletnich i osób potrzebujących wsparcia.
Korzystanie z honorowych lub komunalnych usług transportowych, na przykład w drodze do
punktów szczepień, również stanowi wyjątek w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie
ochrony przed koronawirusem.

Co obowiązuje w odniesieniu do obowiązku noszenia
maseczki?
W niektórych miejscach obowiązkowe jest nadal noszenie maseczki medycznej. Maseczki
medyczne w rozumieniu Rozporządzenia o ochronie przed koronawirusem to tzw. maseczki
chirurgiczne wg normy EN 14683 (musi być to zaznaczone na opakowaniu handlowym) lub
maseczki wg norm KN95/N95 lub FFP2 oraz maseczki o wyższych standardach - ale w
każdym przypadku bez zaworu wydechowego. Obowiązek noszenia maseczki medycznej
istnieje niezależnie od zachowania minimalnego dystansu







w sklepach handlu detalicznego, aptekach, stacjach benzynowych, bankach itp., jak
również w gabinetach lekarskich i tym podobnych placówkach medycznych,
w środkach transportu publicznego - również na dworcach i przystankach
w korzystaniu z honorowych i komunalnych usług transportowych, np. w drodze do
punktów szczepień
w przypadku dopuszczalnych ofert szkolnych z obowiązkiem uczestnictwa i
egzaminów bezpośrednich zgodnie z § 6 i 7 Rozporządzenia w sprawie ochrony przed
koronawirusem
podczas nabożeństw i innych zgromadzeń służących praktykowaniu religii również na
miejscu siedzącym.

Wymóg noszenia maseczki medycznej dotyczy również korzystania i świadczenia usług
fryzjerskich, co będzie możliwe od 1 marca 2021 r.
Zgodnie z prawem federalnym (Rozporządzenie Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw
Socjalnych z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
pracowników przed SARS-CoV-2) istnieje również obowiązek noszenia maseczki medycznej
w miejscu pracy, w którym nie jest zachowany bezpieczny dystans wynoszący 1,5 metra. W
tym przypadku pracodawca musi udostępnić maseczki medyczne.

Obowiązek noszenia maseczki (przynajmniej maseczki do codziennego użytku) obowiązuje
nadal w szczególności w następujących obszarach, przy czym wystarczające jest tutaj nadal
noszenie maseczki do codziennego użytku:




w zamkniętych pomieszczeniach w przestrzeni publicznej, o ile są one również
dostępne - z kontrolą wejścia lub bez - dla klientów lub gości,
na targach i w podobnych punktach sprzedaży na wolnym powietrzu,
na całym terenie nieruchomości sklepów handlu detalicznego oraz na przynależnych
parkingach i drogach dojazdowych w odległości dziesięciu metrów od wejścia do
sklepu.

Jakie zasady obowiązują dzieci w odniesieniu do wymogu
noszenia maseczki?
W dalszym ciągu obowiązuje zasada, że dzieci w wieku poniżej wieku szkolnego są
zwolnione z obowiązku noszenia maseczki. Jeżeli w przypadku dzieci w wieku poniżej 14 lat
maseczka medyczna nie jest odpowiednio dopasowana, wystarczy zwykła maseczka do
codziennego użytku, nawet w miejscach, gdzie maseczka medyczna jest zalecana jako taka.

Co obowiązuje w odniesieniu do obowiązku noszenia
maseczek w ośrodkach z całodzienną opieką dla dzieci i
szkołach?




W szkołach istnieje obowiązek noszenia maseczki medycznej, chociaż dzieci do klasy
8 mogą nosić maseczki codziennego użytku, jeśli maseczki medyczne (jeszcze) nie
pasują.
W ośrodkach opieki całodziennej wymóg noszenia maseczki (znaczy maseczki
medycznej) dotyczy tylko osób dorosłych, i tylko wtedy, gdy nie mogą utrzymać
minimalnego dystansu między nimi (tj. między dorosłymi). Dotyczy to również
rodziców, szczególnie przy podwożeniu i odbieraniu dzieci.

Kiedy zakłady fryzjerskie i niemedyczne zakłady
pielęgnacji stóp będą mogły zostać ponownie otwarte? Co
z innymi usługami?
Od 1 marca można ponownie oferować i korzystać z usług fryzjerskich i pielęgnacji stóp.
Biorąc pod uwagę znaczenie higieny osobistej, szczególnie osoby starsze po tak długim czasie
pilnie potrzebują tych usług. Z drugiej strony, obiekty świadczące inne usługi niemedyczne,
takie jak studia kosmetyczne, studia pielęgnacji paznokci i tatuażu, pozostaną zamknięte do 7
marca, ponieważ nie mają tu zastosowania wspomniane specjalne powody zastosowania
regulacji wyjątkowych.

Jak przedstawia się sytuacja prawna w zakresie
gastronomii i noclegów?

Restauracje i lokale gastronomiczne pozostaną nadal zamknięte, podobnie jak kantyny i
stołówki.
Dozwolone są tylko usługi typu dowozu i odbioru. Kantyny zakładowe i stołówki w
placówkach oświatowych mogą być prowadzone w drodze wyjątku w celu zapewnienia
wyżywienia pracownikom lub użytkownikom placówek oświatowych, jeżeli w inny sposób
nie można byłoby utrzymać procesów pracy lub dozwolonych działań edukacyjnych.
Nadal zabronione są oferty dotyczące nocowania w celach prywatnych. Noclegi w celach
zawodowych/służbowych nie są noclegami prywatnymi.

Czy handel detaliczny jest zamknięty?
Tak. Sklepy detaliczne będą zamknięte do 7 marca. Z wyjątkiem: sklepy spożywcze, usługi
odbioru i dostawy, sklepy z napojami, cotygodniowe targi żywności, apteki, sklepy ze zdrową
żywnością, sklepy z zaopatrzeniem medycznym, sklepy z artykułami dla niemowląt, drogerie,
stacje benzynowe, banki, kasy oszczędnościowe, urzędy pocztowe, kioski i punkty sprzedaży
gazet, sklepy z paszą i zaopatrzeniem dla zwierząt domowych, sprzedaż hurtowa (dla
klientów hurtowych), dystrybucja żywności przez instytucje społeczne (banki żywności/tzw.
Tafel).

Czy markety budowlane i centra ogrodnicze mogą być
otwarte?
Działalność marketów budowlanych i centrów ogrodniczych jest w dalszym ciągu
dopuszczalna wyłącznie w zakresie zaopatrzenia podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą.
Wyjątek stanowi sprzedaż kwiatów ciętych i roślin doniczkowych psujących się w krótkim
czasie, jak również roślin warzywnych i nasion (nasiona, cebulki, sadzeniaki itp.): Towary te,
w tym akcesoria, mogą być również sprzedawane przez centra budowlane i ogrodnicze
osobom prywatnym. Jednakże markety budowlane i centra ogrodnicze muszą ograniczyć
swoją sprzedaż osobom prywatnym wyłącznie do tych towarów i nie mogą sprzedawać
żadnego innego asortymentu.

Jakie zasady obowiązują w zakresie sprzedaży kwiatów,
roślin warzywnych i materiału siewnego?
Zezwolono już na otwarcie punktów sprzedaży detalicznej, w których sprzedaje się
krótkoterminowo łatwo psujące się kwiaty cięte i doniczkowe oraz bezpośrednie akcesoria
(donice itp.). Od dnia 22 lutego sklepy te będą mogły również sprzedawać rośliny warzywne i
materiał siewny.

Czy możliwa jest sprzedaż wysyłkowa i odbiór towaru
przez klientów?
Tak. Handel wysyłkowy i dostawa zamówionych towarów jest nadal dozwolona. Odbiór
zamówionych towarów przez klientów jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy może się odbyć
bezdotykowo i z zachowaniem środków ochrony przed zakażeniem.

W jakich okolicznościach możliwe są lekcje muzyki?
Od dnia 22 lutego obowiązuje: Dla dzieci do wieku szkoły podstawowej, lekcje muzyki z
uczestnictwem są ponownie dozwolone jako lekcje indywidualne.
Lekcje muzyki z uczestnictwem są również dozwolone, jeśli są zintegrowane z ofertą opieki
dziennej dla dzieci lub szkół podstawowych lub jeśli są oferowane we współpracy z nimi
wyłącznie dla stałych grup dzieci ze szkoły lub oferty opieki utworzonej w placówkach.
W miarę możliwości należy korzystać z jak największych pomieszczeń oraz możliwości
nauczania hybrydowego i naprzemiennego.

Jakie zasady dotyczą ofert kursów szkoleniowych i
dokształcających?
Zasadniczo zabronione są wszelkie oferty kształcenia i dokształcania, łącznie z ofertami
wyrównawczego kształcenia podstawowego, jak również oferty służące integracji, a także
egzaminy, m.in. ośrodków kształcenia dorosłych i placówek dokształcania innych podmiotów
odpowiedzialnych, jak również oferty samopomocy.
Jednakże są zwolnione z tego zakazu:







Indywidualne nauczanie lub inne indywidualne szkolenia poza zamkniętymi
pomieszczeniami,
Prowadzenie zajęć z uczestnictwem dla uczniów ostatnich klas kursów nauki
uznawanych przez państwo w ramach drugiej ścieżki edukacyjnej,
Zajęcia lekcyjne z uczestnictwem dla ostatnich klas przygotowujące do uzyskania
kwalifikacji zawodowych
Egzaminy zawodowe i egzaminy końcowe dla szkół oraz egzaminy służące integracji,
jak również działania przygotowawcze do tych egzaminów, jeżeli ich termin nie może
być zmieniony z przyczyn prawnych lub faktycznych albo jeżeli zmiana terminu nie
może być wymagalna z punktu widzenia zdających.
Finansowane ze środków publicznych pozaszkolne oferty edukacyjne dla uczniów
szkół w rozumieniu § 1 Rozporządzenia w sprawie opieki w czasie zagrożenia
koronawirusem, pod warunkiem, że oferty te są realizowane na podstawie wytycznych
w sprawie promowania pozaszkolnych ofert edukacyjnych i opiekuńczych w czasie
zagrożenia koronawirusem w celu zmniejszenia niekorzystnych zjawisk
spowodowanych pandemią.

W przypadku tych wyjątków należy ściśle przestrzegać przepisów dotyczących zachowania
dystansu i środków ochronnych. Ponadto w miarę możliwości należy wykorzystywać jak
największe pomieszczenia oraz możliwość nauczania hybrydowego i naprzemiennego.

Czy uczelnie i pozaszkolne formy edukacji publicznej
pozostaną otwarte?
Zajęcia dydaktyczne i egzaminy na uczelniach i w szkołach medycznych są dozwolone z
zachowaniem wymogów ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym.
W tym kontekście zajęcia mogą być dopuszczone do uczestnictwa tylko wtedy, gdy nie mogą
się one odbyć bez poważnych niedogodności dla studentów nieobecnych na zajęciach lub gdy
nie mogą zostać przełożone.

Egzaminy z osobistym uczestnictwem i działania przygotowawcze są dopuszczalne tylko
wtedy, gdy nie mogą być przełożone z ważnych powodów albo jeżeli zmiana terminu nie
może być wymagalna z punktu widzenia zdających.
Wewnętrzne zajęcia edukacyjne, w tym związane z nimi egzaminy w ramach służb
przygotowawczych oraz wstępnego, ustawicznego i dalszego kształcenia zawodowego na
uczelniach, w szkołach, instytutach i podobnych placówkach służących wstępnemu,
ustawicznemu i dalszemu kształceniu zawodowemu w służbie publicznej, a także w sądach i
urzędach, są z zasady niedozwolone, jeżeli są one powiązane z osobistym uczestnictwem. Nie
dotyczy to nauczania z uczestnictwem w klasie w ostatnim roku oraz, w przypadku kursów
nie będących kursami wieloletnimi, w ostatnim etapie szkolenia przed egzaminem końcowym
lub egzaminem rozwijającym karierę zawodową. Należy wykorzystywać możliwie
największe pomieszczenia.

Czy istnieje wymóg wykonywania pracy w domu?
Federalne Ministerstwo Pracy wydało rozporządzenie (Rozporządzenie Federalnego
Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz ochrony pracowników przed SARS-CoV-2), zgodnie z którym
pracodawcy muszą w miarę możliwości umożliwiać swoim pracownikom pracę w domu.
Powinno to ograniczyć kontakty w pracy i w drodze do pracy. Rozporządzenie to wejdzie
niezwłocznie w życie.

Jakie zasady obowiązują dla sportów rekreacyjnych i
amatorskich?
Rekreacyjna i amatorska działalność sportowa jest generalnie zabroniona na i we wszystkich
publicznych i prywatnych obiektach sportowych, salach gimnastycznych, basenach i
podobnych obiektach.
Jednak od 22 lutego 2021 r. znów dozwolone będzie uprawianie sportu samodzielnie, w
parach lub wyłącznie z osobami z własnego gospodarstwa domowego na obiektach
sportowych na świeżym powietrzu, w tym treningi sportowe w stosunku jeden na jeden.
Dotyczy to na przykład boisk sportowych, obiektów lekkoatletycznych, odkrytych kortów
tenisowych czy pól golfowych. Między różnymi osobami lub grupami osób, które mogą
jednocześnie uprawiać sport w obiektach sportowych na otwartym powietrzu, należy zawsze
zachować odległość co najmniej pięciu metrów.
Korzystanie z części wspólnych obiektów sportowych, w tym pomieszczeń do przebierania
się i brania pryszniców, jest niedozwolone.
Jogging, walking i inne sporty uprawiane poza obiektami sportowymi są nadal dozwolone, z
zastrzeżeniem ograniczeń kontaktowych.

Co się dzieje z instytucjami kultury?
Koncerty i przedstawienia w teatrach, operach, salach koncertowych, kinach i innych
publicznych lub prywatnych obiektach (kulturalnych) są zabronione do 7 marca 2021 r. To
samo dotyczy prowadzenia muzeów, wystaw sztuki, galerii, zamków, miejsc pamięci i
podobnych instytucji. Dozwolone są tylko kina samochodowe, w których odległość między
pojazdami wynosi 1,5 metra.

Jakie reguły obowiązują dla profesjonalnych muzyków?
Próby, które są częścią praktyki zawodowej, są nadal dozwolone. Zawodowi muzycy mogą
także grać koncerty i przedstawienia bez publiczności w celu ich nagrania lub transmisji w
radiu i Internecie.

Co się dzieje z miejscami rekreacji i rozrywki?
Do dnia 7 marca 2021 r. zabronione jest prowadzenie







Basenów pływackich i rozrywkowych, solarium, sauny i termy oraz podobnych
obiektów,
Zoo, ogrodów zoologicznych, parków rozrywki, krytych placów zabaw i podobnych
obiektów służących do zajęć rekreacyjnych (wewnątrz i na zewnątrz),
Salonów gier, kasyna i podobnych obiektów
Klubów, dyskotek i podobnych obiektów,
Burdeli, miejsc prostytucji i podobnych obiektów,
Wycieczek łodziami, powozami, kolejkami historycznymi i podobnymi obiektami.

W salonach bukmacherskich i biurach zakładów dozwolone jest jedynie przyjmowanie
kuponów, zakładów itp. Jakikolwiek pobyt ponad to (np. w celu śledzenia gier i wydarzeń,
których dotyczą zakłady) jest niedozwolony.

Czy imprezy i zgromadzenia są nadal dozwolone?
Imprezy i zgromadzenia nie objęte specjalnymi przepisami Rozporządzenia w sprawie
ochrony przed koronawirusem są zabronione do 7 marca 2021 roku.
Dozwolone - pod warunkami, które muszą być przestrzegane w każdym indywidualnym
przypadku - są m.in:









Zgromadzenia zgodnie z ustawą o zgromadzeniach (np. demonstracje)
Wydarzenia, które służą podstawowemu zaopatrzeniu ludności, utrzymaniu
bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zapewnieniu dobrobytu publicznego (np.
również spotkania partii politycznych w związku z wyborami lub akcjami
krwiodawstwa)
Posiedzenia prawnie wyznaczonych organów samorządu terytorialnego
Posiedzenia prawnie wyznaczonych organów, stowarzyszeń, partii, związków lub
stowarzyszeń właścicieli budynków mieszkalnych, które nie mogą odbywać się w
formie cyfrowej
Pogrzeby
Śluby cywilne

