Întrebări și răspunsuri legate de Ordonanța privind protecția împotriva
coronaviruslui începând din 22 februarie 2021

Care dintre măsurile de limitare a contactelor sociale se
mențin în continuare?
Până pe 7 martie sunt valabile următoarele măsuri de limitare a contactelor sociale:
În spațiul public sunt permise numai întâlniri între aparţinătorii unei familii cu încă o altă
persoană. Această persoană poate fi însoțită de copii din propria familie, care au nevoie de
îngrijire; în cadrul exercitării dreptului de vizită, și părintele care trăiește separat poate fi
însoțit de copiii aflați în îngrijirea sa.
Actualele excepții privind distanța minimă rămân în mare parte valabile, fiind enunțate în art.
2, alin. din Ordonanța privind protecția împotriva coronaviruslui. Așadar, printre excepții se
numără: copii care se joacă într-un loc de joacă, utilizarea transportului public de persoane
(unde trebuie purtate măști medicale) sau însoțirea și supravegherea minorilor și a persoanelor
care au nevoie de asistență.
O altă excepție în sensul prevăzut de Ordonanța privind protecția împotriva coronaviruslui
constă în utilizarea unor servicii de transport voluntare sau orășenești și comunale, de pildă,
pentru deplasarea la centrele de imunizare.

Care sunt prevederile legate de obligativitatea purtării
măștii?
În anumite locuri, purtarea unei măști medicale este obligatrie. Măști medicale în sensul
Ordonanței privind protecția împotriva coronaviruslui sunt așa numitele măști chirurgicale
conforme normei EN 14683 (acest lucru trebuie să fie indicat pe ambalajul de comercializare)
sau măști corespunzătoare standardelor KN95/N95 sau FFP2, precum și măști medicale cu
standarde mai ridicate – însă în orice caz, fără filtru. Obligația purtării unei măști medicale, pe
lângă respectarea unei distanțe minime, este valabilă:






în magazinele cu amănuntul, farmacii, benzinării, bănci etc., precum şi în cabinetele
medicale și alte instituții medicale similare,
în mijloacele de transport public de persoane – inclusiv în gări și stații
în cazul utilizării unor servicii de transport voluntare sau orășenești și comunale, de
pildă, pentru deplasarea la centrele de imunizare
în cazul unor cursuri de instruire și al examenelor cu prezență fizică, organizate în
conformitate cu art. 6 și 7 din Ordonanța privind protecția împotriva coronaviruslui
în timpul slujbelor religioase și al altor adunări în contextul practicării religiei.

În plus, începând de la 1 martie 2021, obligația purtării unei măști medicale se aplică și în
cazul apelării la servicii de frizerie și coafură, respectiv al prestării acestora.
În baza legislației federale (Ordonanța Ministerului Federal al Muncii privind protecția muncii
pe fondul pandemiei de SARS-CoV-2 din 21 ianuarie 2021), obligația purtării unei măști
medicale se aplică și la locul de muncă, dacă nu se respectă o distanță de siguranță de 1,5
metri. În acest caz, angajatorul este obligat să pună la dispoziţie măștile medicale respective.
Obligativitatea purtării măștii (cel puțin o mască obișnuită) se aplică în continuare, mai ales în
următoarele domenii, cu precizarea că acolo este suficientă purtarea unei măști obișnuite:






în încăperi închise din spațiul public, în măsura în care acestea sunt accesibile și
clienţilor, respectiv vizitatorilor, indiferent dacă se efectuează controale la intrare sau
nu,
în pieţe sau alte locuri comerciale similare în aer liber,
pe întreaga suprafață a terenului magazinelor de vânzare cu amănuntul și în parcările
aferente, precum şi pe o distanță de zece metri de la intrarea în magazin.

Cum se aplică obligația purtării măștii în cazul copiilor?
Copiii de vârstă preșcolară fac, în continuare, excepție de la obligația purtării măștii. Atunci
când masca medicală nu se potrivește perfect copiilor sub vârsta de 14 ani, este suficientă și o
mască obișnuită, chiar și în locurile unde altfel trebuie purtată o măscă medicală.

Cum se aplică obligativitatea purtării măștii în cazul
creșelor, grădinețelor și școlilor?



În școli există obligația de purtare a unei măști medicale; copii până la clasa a 8-a pot
purta o mască obișnuită, dacă măștile medicale nu li se potrivesc (încă).
În cazul creșelor, obligativitatea purtării măștii (și anume a unei mășii medicale) este
valabilă doar pentru adulți și numai când aceștia nu pot păstra distanța minimă dintre
ei (deci între adulți). Acest lucru este valabil și pentru părinți, în special când aduc
copiii sau îi iau de la creșă.

Când este permisă deschiderea frizeriilor și a unităților de
pedichiură nemedicală? Care sunt prevederile pentru
celelalte servicii?
Serviciile de pedichiură și frizerie pot fi reluate începând cu data de 1 martie. Se are în vedere
importanţa îngrijirii personale, în special pentru persoanele mai în vârstă, care au urgentă
nevoie de astfel de servicii, după o perioadă atât de îndelungată. În schimb, unitățile
prestatoare de alte servicii neesențiale din punct de vedere medical, cum ar fi saloanele de
cosmetică, studiouri de manichiură și tatuaje, acestea rămân închise până la data de 7 martie,
tocmai pentru că nu se aplică motivele excepționale menționate mai sus.

Care este situația juridică în domeniile gastronomiei și al
unităților de cazare?
Restaurantele și localurile rămân închise în continuare; același lucru este valabil și pentru
cantinele obișnuite și universitare. Sunt permise numai serviciile de livrare sau preluare. În
mod excepțional, cantinele din întreprinderi și din instituțiile de învățământ pot fi utilizate
pentru servirea hranei angajaţilor, respectiv a celor din instituțiile de învățământ, dacă nu
există alte posibilităţi de asigurare a proceselor de lucru, respectiv de desfășurare a activității
de învățământ și instruire.
Ofertele de cazare în scopuri personale sunt interzise în continuare. Cazările pentru deplasări
în interes de afaceri/de serviciu nu sunt considerate sejururi personale.

Comerțul cu amănuntul rămâne închis?
Da. Comerțul cu amănuntul rămâne închis până pe 7 martie. Fac excepție: magazinele
alimentare, serviciile de preluare și livrare, magazinele de băuturi, piețele alimentare
săptămânale, farmaciile, magazinele naturiste, magazinele de furnizare a echipamentelor
medicale, magazinele specializate pentru mămici și bebeluși, casele de economii, ghișeele
poștale, chioșcurile și unitățile de distribuire a presei, unitățile de desfacere a hranei pentru
animale, precum și a produselor și accesoriilor pentru animale, unitățile comerciale cu ridicata
(pentru clienții en-gros), locurile de distribuire a hranei de către instituții sociale (cantine ale
săracilor - Tafeln).

Este permisă deschiderea magazinelor de bricolaj și
articole de grădinărit?
În principiu, funcţionarea magazinelor de bricolaj și articole de grădinărit este permisă numai
pentru aprovizionarea micilor întreprinzători.
Face excepţie vânzarea florilor tăiate și a plantelor în ghivece relativ perisabile, precum și a
plantelor legumicole și a materialului săditor (semințe, cartofi de sămânță etc.): aceste
mărfuri, inclusiv accesoriile, pot fi comercializate de către magazinele de bricolaj și articole
de grădinărit și către persoane fizice. Totuși, magazinele de bricolaj și articole de grădinărit
trebuie să limiteze vânzarea către persoane fizice doar la articilole de mai sus, nefiind permisă
vânzarea altor sortimente.

Care sunt condițiile de vânzare a florilor, plantelor
legumicole, semințelor și a materialului săditor?
Deschiderea magazinelor cu amănuntul care comercializează flori relativ perisabile, fie tăiate
sau în ghivece, precum şi accesorii nemijlocite acestora (vase ornamentale, etc.), era permisă
și până acum. Începând cu 22 februarie, aceste magazine pot comercializa și plante
legumicole, semințe și material săditor.

Este posibilă vânzarea prin corespondență și ridicarea
mărfurilor de către client?
Da. Vânzarea prin corespondență și livrarea mărfurilor comandate este permisă în continuare.
Ridicarea mărfurilor comandate de către client este permisă numai dacă acest lucru se poate
face fără contact [contactless] și cu respectarea măsurilor de protecție împotriva infecţiilor.

În ce condiții se poate desfășura educația muzicală?
Din 22 februarie se aplică următoarele reguli: Cursurile de muzică individuale pentru copiii de
vârstă preșcolară sunt permise și cu prezență fizică.
De asemenea, este permisă educația muzicală cu prezență fizică dacă este integrată în
programul unităților de îngrijire a copiilor pe timpul zilei sau al școlilor din ciclul primar sau
este oferită în cooperare cu acestea și se adresează exclusiv unor grupuri fixe de copii,
formate într-o școală sau unitate de îngrijire a copiilor pe timpul zilei.

În acest sens, trebuie utilizate pe cât posibil încăperi mari și se va apela la forme de
învățământ hibride și alternative.

Ce se întâmplă cu cursurile de formare profesională și de
perfecționare?
În principiu, sunt interzise toate cursurile de formare profesională și de perfecționare, inclusiv
cursurile de formare de bază, precum și cele destinate integrării, precum și examenele de la
universitățile populare și alte instituții de perfecţionare a calificării, organizate de alte
instituții, la fel ca și cursurile de auto-ajutorare.
Totuşi, această interdicţie nu se aplică în următoarele cazuri:







cursuri individuale, respectiv alte cursuri de pregătire individuală, oferite în afara
spațiilor închise,
cursuri cu prezență fizică ale claselor terminale din învățământul seral, pentru care se
oferă diplomele de studii recunoscute de stat,
cursuri cu prezență fizică ale claselor terminale în vederea pregătirii examenului de
absolvire a școlii profesionale,
examenele de absolvire ale învățământului profesional sau liceal, cu prezență fizică și
examenele de integrare, precum şi măsurile de pregătire în vederea examenelor,
organizate cu prezență fizică, în cazul în care acestea nu pot fi amânate din
considerente legale sau reale, sau în cazul în care amânarea nu este acceptabilă pentru
candidații la examen,
cursuri de predare extrașcolare, finanțate din bani publici și destinate elevelor și
elevilor din școlile prevăzute la art. 1 din Ordonanța de îngrijire și asistență pe fondul
pandemiei de coronavirus, în măsura în care acestea sunt organizate în baza
directivelor de promovare a cursurilor de învățământ și de asistență extrașcolară pe
durata pandemiei de coronavirus, în scopul reducerii dezavantajelor apărute datorită
pandemiei.

În cazul acestor excepții, trebuie respectate cu strictețe măsurile de distanţare și protecție. Mai
mult decât atât, în măsura posibilităţilor, se va apela la încăperi spațioase, precum și la forme
de învățământ hibride și alternative.

Rămân deschise facultățile și celelalte instituții de educație
extrașcolară din administrația publică?
Activitățile de predare și examinare din învățământul universitar și din școlile sanitare sunt
permise, cu respectarea cerinţelor impuse de Legea de combatere a infecțiilor.
Totuși, activitățile de predare se pot desfășura cu prezență fizică numai dacă acestea nu se pot
desfășura virtual sau nu pot fi amânate, decât cu prețul unor dezavantaje severe pentru
studenți.
Examenele cu prezență fizică și cursurile pregătitoare în vederea susținerii acestora sunt
permise numai dacă nu pot amânate din motive insurmontabile sau dacă amânarea nu este
acceptabilă pentru candidații la examen.
În principiu, nu sunt permise cursurile interne de predare cu prezență fizică, inclusiv
examenele aferente din cadrul serviciilor de pregătire din administrația publică, precum și a
pregătirii profesionale și perfecţionării calificării din administrația publică, desfășurate în
unități universitare, școli, institute și alte instituții similare, și nici în instanţe și alte instituții

publice. Fac excepție cursurile cu prezență fizică pentru cei din anul terminal, iar în cazul
unor școlarizări cu durata de sub un an, pentru cei aflați în ultima fază de pregătire
profesională, înaintea susținerii examenelor de absolvire sau a examenului de carieră. În acest
sens, pe cât posibil trebuie utilizate încăperi cât mai spațioase.

Există o obligație de a lucra de acasă (home office)?
Ministerul Federal al Muncii a emis o ordonanță (Ordonanța Ministerului Federal al Muncii
privind protecția muncii pe fondul pandemiei de SARS-CoV-2 din 21 ianuarie 2021), care
prevede că angajatorii trebuie să faciliteze telemunca (home office) în toate cazurile în care
este posibil acest lucru. În acest fel, se urmărește reducerea contactelor la locul de muncă și în
timpul deplasării la/de la serviciu. Ordonanța va intra în vigoare în perioada imediat
următoare.

Care sunt reglementările privitoare la timpul liber şi la
sportul amator?
În principiu, practicarea sportului în timpul liber și a sportului amator în toate bazele sportive
publice și private, studiourile de fitness, bazinele de înot și altele amplasamente similare este
interzisă.
Începând cu 22 februarie 2021, se permite din nou practicarea sportului, fie individual, în doi
sau exclusiv cu persoane din propria familie în bazele sportive din aer liber, inclusiv a
pregătirii profesionale în domeniul sportului sub forma cursurilor individuale. Acest lucru este
valabil, de exemplu, pentru terenurile de sport, pistele de atletism, terenurile de tenis din aer
liber sau terenurile de golf. Între diversele persoane sau grupuri de persoane care au voie să
practice concomitent sportul în baze sportive din aer liber, trebuie păstrată în permanență o
distanță minimă de cinci metri.
Nu este permisă folosirea spațiilor comune, inclusiv a vestiarelor și dușurilor din bazele
sportive.
Este permisă în continuare practicarea jogging-ului, walking-ului sau alte sporturi în afara
bazelor sportive, cu condiţia respectării măsurilor de limitare a contactelor sociale.

Ce se întâmplă cu instituțiile culturale?
Concertele și spectacolele din sălile de teatru, de operă și de concert, evenimentele din
cinematografe și din alte stabilimente (culturale), publice sau private, sunt interzise până pe 7
martie 2021. Același lucru este valabil în cazul muzeelor, expozițiilor de artă, galeriilor,
castelelor, cetăților, monumentelor istorice și a altor instituții similare. Pot funcționa doar
cinematografele „drive-in”, cu condiția respectării unei distanţe de 1,5 metri între
autovehicule.

Care sunt regulile pentru muzicienii profesioniști?
Repetițiile necesare exercitării profesiei sunt permite în continuare. De asemenea, muzicienii
profesioniști pot da concerte și spectacole destinate înregistrării sau transmisiunii pe calea
undelor sau prin internet, însă fără prezența publicului.

Ce se întâmplă cu zonele pentru petrecerea timpului liber
și zonele de agrement?
Până la data de 7 martie 2021 este interzisă funcționarea:








bazinelor de înot și bazinelor de agrement, solariilor, saunelor și termelor, respectiv a
altor locații similare,
grădinilor zoologice, parcurilor de animale, parcurilor recreative, a locurilor de joacă
indoor și a altor stabilimente similare pentru activități de petrecere a timpului liber
(din interior și din exterior),
sălilor de jocuri, cazinourilor și a stabilimentelor similare,
cluburilor, discotecilor și a altor stabilimente similare,
bordeluri, stabilimente de practicare a prostituției și altele asemenea,
Excursii cu vaporul, cu trăsura, cu trenuri istorice sau altele de acest gen.

În punctele de colectare a pariurilor și la casele de pariuri este permisă numai preluarea
buletinelor de joc, a pariurilor ș.a.m.d. Staționarea suplimentară în aceste stabilimente nu este
permisă (de pildă, pentru a urmări desfășurarea meciurilor sau evenimentelor sportive, pe care
s-a pariat).

Mai sunt încă permise evenimentele și adunările?
Evenimentele și adunările care nu intră sub incidența reglementărilor speciale ale Ordonanței
privind protecția împotriva coronavirusului sunt interzise până la data de 7 martie 2021.
Sub rezerva respectării anumitor condiţii specifice de la caz la caz, sunt permise în continuare,
printre altele:









adunările organizate conform Legii de reglementare a adunărilor (de ex., demonstrații)
evenimente destinate aprovizionării de bază a populației, menținerii siguranței și
ordinii publice sau pentru asistența socială și servicii publice (de ex., adunările de
desemnare a candidaților la alegeri din partea partidelor sau donarea de sânge)
ședințele organizate conform prevederilor legale ale unor organe ale autonomiei locale
ședințele organizate conform prevederilor legale ale anumitor organe, societăţi,
partide, asociații sau asociații de proprietari de locuințe, care nu se pot desfășura în
formă virtuală
înmormântări
cununii civile

