Ισχύοντες κανόνες για τον κορωνοϊό στη Βόρεια ΡηνανίαΒεστφαλία
Μέχρι πότε ισχύει ο τρέχων κανονισμός για την προστασία
από τον κορωνοϊό;
Ο κανονισμός για την προστασία από τον κορωνοϊό που ισχύει από 20 Αυγούστου 2021, θα
ισχύει έως και τις 17 Σεπτεμβρίου 2021.

Εξακολουθούν να υπάρχουν πολλαπλές διαβαθμίσεις
κρουσμάτων;
Όχι. Σύμφωνα με τις κοινές αποφάσεις των διαβουλεύσεων των ομοσπονδιακών κρατών της
10ης Αυγούστου 2021, από τις 20 Αυγούστου 2021 ο ισχύων κανονισμός για την προστασία
από τον κορωνοϊό στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία δεν θα περιλαμβάνει πλέον πολλαπλές
διαβαθμίσεις κρουσμάτων αλλά μόνο μία βασική τιμή κρουσμάτων: τα 35.
Σε περίπτωση που τα κρούσματα ενός 7ημέρου ξεπεράσουν τα 35, με εφαρμογή του κανόνα
3G θα ισχύουν αυστηρότερα μέτρα προστασίας. Καθώς ο κρατικός μέσος όρος κρουσμάτων
αυξήθηκε στο μεταξύ σε περισσότερα των 35, αυτό θα ισχύει σε κρατικό επίπεδο με την
έναρξη ισχύος του κανονισμού – δηλαδή και στις περιφέρειες και τις πόλεις που τα
κρούσματα είναι λιγότερα των 35.

Ποια είναι η βάση του κανονισμού για την προστασία από
τον κορωνοϊό από τις 20 Αυγούστου 2021;
Η βάση του κανονισμού για την προστασία από τον κορωνοϊό προβλέπει ότι όλες οι δομές
και οι υπηρεσίες είναι κατά βάσει και πάλι ανοικτές για εμβολιασμένους και αναρρώσαντες.
Από τα έως τώρα μέτρα προστασίας παραμένουν εν ισχύ μόνο η υποχρεωτική χρήση μάσκας
σε συγκεκριμένους εσωτερικούς χώρους και σε άλλες τοποθεσίες που θεωρούνται
επικίνδυνες προς επιμόλυνση. Επίσης, σε περίπτωση άνω των 35 κρουσμάτων θα ισχύει
υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικών τεστ για συγκεκριμένες υπηρεσίες και διοργανώσεις
για τους μη εμβολιασμένους ή αναρρώσαντες.
Σε ό,τι αφορά τις συναθροίσεις με άλλα άτομα, δεν ισχύει πλέον κανένας περιορισμός
επαφών ούτε απαιτείται πλέον η καταγραφή ατόμων για λόγους ιχνηλάτησης.
Η συμμόρφωση προς τους κανόνες βέλτιστων πρακτικών (AHA) εξακολουθεί να συνιστάται
για ιδιώτες. Συγκεκριμένες οι απαιτήσεις εξαερισμού και καθαρισμού συνοψίζονται σε
ένασύντομο παράρτημα και συμπληρώνουν τις απαιτήσεις προστασίας από λοιμώξεις για τους
ιδιοκτήτες επιχειρήσεων.

Εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση χρήσης μάσκας;
Ναι. Ανεξάρτητα από τα νούμερα των κρουσμάτων, εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση
χρήσης ιατρικής μάσκας στους ακόλουθους τομείς:






στις δημόσιες συγκοινωνίες,
σε εσωτερικούς χώρους που επισκέπτεται το κοινό, π.χ. σε καταστήματα αγορών,
σε σειρές αναμονής και υπαίθριους πάγκους,
σε μεγάλες εκδηλώσεις με περισσότερους από 2.500 επισκέπτες σε εξωτερικό χώρο.

Ποιες είναι οι εξαιρέσεις από την απαίτηση χρήσης
μάσκας;
Ο κανονισμός προβλέπει διάφορες εξαιρέσεις από την απαίτηση χρήσης μάσκας. Έτσι, η
χρήση της μάσκας μπορεί κατ' εξαίρεση να μην τηρηθεί π.χ.
o
o
o
o
o

σε ιδιωτικές αίθουσες για αποκλειστικά ιδιωτικές συναθροίσεις,
κατά την άσκηση επαγγέλματος σε εσωτερικούς χώρους, εάν η ελάχιστη απόσταση
μπορεί να διατηρηθεί με ασφάλεια,
σε περιπτώσεις επιχειρησιακής παρέμβασης των αρχών ασφαλείας, της
πυροσβεστικής κ.λπ.,
κατά την επικοινωνία με κωφό ή βαρήκοο άτομο,
από άτομα που δεν μπορούν να φορέσουν μάσκα για ιατρικούς λόγους (απαιτείται
ιατρική βεβαίωση).

Ο κανονισμός περιλαμβάνει πολλές άλλες εξαιρέσεις από την απαίτηση χρήσης μάσκας.
Μέχρι την είσοδο στο σχολείο, τα παιδιά εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης μάσκας.
Εφόσον από την είσοδο στο σχολείο και μετά τα παιδιά έως 13 ετών δεν μπορούν να
φορέσουν ιατρική μάσκα λόγω φυσικής κατάστασης, προτείνεται εναλλακτικά η χρήση
απλής καθημερινής μάσκας.

Τι σημαίνει ο κανόνας 3G για κρούσματα από 35 και
πάνω;
Όλες οι εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες είναι και πάλι ανοιχτές σε πλήρως εμβολιασμένους
και αναρρώσαντες. Λόγω του αυξανόμενου αριθμού κρουσμάτων, όλα τα άτομα που δεν
έχουν εμβολιαστεί πλήρως ούτε έχουν αναρρώσει από νόσηση θα πρέπει να επιδεικνύουν
αρνητικό τεστ σε περίπτωση που τα κρούσματα είναι από 35 και πάνω για διάστημα 7
ημερών.

Γιατί στην περίπτωση από 35 κρούσματα και πάνω
απαιτείται αρνητικό ταχύ τεστ αντιγόνου (RAPID);
Τα άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί πλήρως ή δεν έχουν αναρρώσει χρειάζονται αρνητικό
ταχύ τεστ αντιγόνου - RAPID (το πολύ 48 ωρών) για:






εκδηλώσεις εσωτερικού χώρου, ιδίως σε εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, πολιτισμού και
ψυχαγωγίας,
εμπορικές εκθέσεις και συνέδρια σε εσωτερικό χώρο,
αθλητικές διοργανώσεις και υπηρεσίες ευεξίας ή παρόμοιες υπηρεσίες σε εσωτερικό
χώρο
γαστρονομία εσωτερικού χώρου
παροχή σωματικών υπηρεσιών όπως κομμωτήριο, αισθητική, περιποίηση σώματος





τουριστικά καταλύματα, όπου τα μη εμβολιασμένα άτομα θα πρέπει κατά την άφιξη
και εκ νέου μετά από κάθε τέσσερις ημέρες να επιδεικνύουν τεστ
μεγάλες υπαίθριες εκδηλώσεις (από 2.500 άτομα και πάνω)
εκδρομές με τουριστικό λεωφορείο καθώς και παιδικές, νεανικές και οικογενειακές
εκδρομές αναψυχής

Γιατί στην περίπτωση από 35 κρούσματα και πάνω
απαιτείται αρνητικό μοριακό τεστ PCR;
Τα άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί πλήρως ή δεν έχουν αναρρώσει χρειάζονται αρνητικό
μοριακό τεστ PCR (το πολύ 48 ωρών) για διοργανώσεις και υπηρεσίες με ιδιαίτερα υψηλό
κίνδυνο πολλαπλών λοιμώξεων. Αυτό ισχύει για






κλαμπ,
ντισκοτέκ,
αίθουσες χορού,
ιδιωτικές εορταστικές εκδηλώσεις με χορό,
καθώς και κατά την παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών.

Γιατί απαιτείται ένα αρνητικό ταχύ τεστ αντιγόνου
(RAPID) ανεξάρτητα από τον αριθμό κρουσμάτων;
Οι ευπαθείς ομάδες σε ορισμένες εγκαταστάσεις θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν ιδιαίτερη
προστασία. Οι επισκέπτες θα πρέπει είτε να εμβολιαστούν πλήρως είτε να έχουν αναρρώσει
είτε να βρεθούν αρνητικοί κατόπιν διενέργειας τεστ.
Τα άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί πλήρως ή δεν έχουν αναρρώσει απαιτείται κατά κανόνα,
συνεπώς όχι με την εμφάνιση 35 και άνω κρουσμάτων μετά από 7 ημέρες, να προβαίνουν σε
διενέργεια ταχέως τεστ αντιγόνου - RAPID (το πολύ 48 ωρών) για να επισκεφθούν τις
ακόλουθες εγκαταστάσεις:






νοσοκομεία,
οίκους ευγηρίας και μονάδες περίθαλψης ηλικιωμένων,
ειδικές μονάδες στέγασης στο πλαίσιο επανένταξης και παρόμοιες εγκαταστάσεις,
δραστηριότητες αποκλειστικής φροντίδας της κοινωνικής πρόνοιας,
μονάδες ομαδικής φιλοξενίας προσφύγων.

Ποιοι κανόνες υγιεινής ισχύουν για υπηρεσίες και
εγκαταστάσεις με κίνηση επισκεπτών/κοινού;
Το παράρτημα «Κανόνες υγιεινής και προστασίας από λοιμώξεις» του κανονισμού για την
προστασία από τον κορωνοϊό προβλέπει στο Σημείο ΙΙ δεσμευτικούς κανόνες υγιεινής για τη
λειτουργία των υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων που είναι ανοικτές στην κυκλοφορία
πελατών ή επισκεπτών.

Ποιοι κανόνες ισχύουν για εκπαιδευτικά και πολιτιστικά
ιδρύματα καθώς και για εκδηλώσεις;

Σε εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα, καθώς και σε εκδηλώσεις και συναθροίσεις,
ημερίδες, εμπορικές εκθέσεις και συνέδρια με προγραμματισμένες θέσεις καθιστών/ορθίων η
χρήση μάσκας δεν είναι υποχρεωτική εφόσον είτε οι θέσεις έχουν ελάχιστη απόσταση 1,5
μέτρου είτε όλα τα άτομα είναι εμβολιασμένα ή έχουν διενεργήσει τεστ.
Στοιχεία που αφορούν την ιχνηλάτηση ατόμων δεν χρειάζεται πλέον να συλλέγονται.

Τι ισχύει για ιδιωτικούς εορτασμούς, όπως γάμους ή
γενέθλια;
Οι ιδιωτικές εορταστικές εκδηλώσεις επιτρέπονται χωρίς περιορισμούς επικοινωνίας και
συλλογή στοιχείων. Προσοχή: Οι μη εμβολιασμένοι ή αναρρώσαντες επιτρέπεται να
συμμετέχουν σε ιδιωτικές εορταστικές εκδηλώσεις με χορό χωρίς τη χρήση μάσκας μόνο εάν
προσκομίσουν αρνητικό τεστ PCR. Από 35 κρούσματα και πάνω, η προσκόμιση PCR τεστ
είναι υποχρεωτική. Εξαίρεση: Μέχρι την είσοδο στο σχολείο, τα παιδιά καθώς και οι μαθητές
επιτρέπεται να συμμετέχουν σε ιδιωτικές εορταστικές εκδηλώσεις με χορό ακόμη και χωρίς
προσκόμιση τεστ PCR.

Τι ισχύει για πρόβες και παραστάσεις μουσικών σχημάτων
και χορωδιών;
Οι πρόβες και οι παραστάσεις μουσικών σχημάτων (και με πνευστά όργανα) επιτρέπεται.
Για το από κοινού τραγούδι σε εσωτερικούς χώρους, π.χ. σε χορωδίες, τα άτομα που δεν
έχουν εμβολιαστεί πλήρως ή δεν έχουν νοήσει επιβάλλεται να προσκομίσουν αρνητικό τεστ
PCR (το πολύ 48 ωρών).

