Fragen und Antworten zur Coronaschutzverordnung ab 25. Januar 2021
Vragen en antwoorden in verband met de coronaverordening die vanaf
25.01.2021 van kracht is

Coronaverordening - Geldig vanaf 25 januari

Op 19 januari zijn de Bondsregering en de deelstaten een
verlenging van de bestaande maatregelen en regelgeving
en een aantal nieuwe regels overeengekomen. Vanaf
wanneer zijn de nieuwe regels in Noordrijn-Westfalen
geldig?
De minister-presidenten van de Duitse deelstaten en de Duitse bondskanselier zijn op 19
januari overeengekomen om de sinds 11 januari 2021 geldende maatregelen en regelgeving te
verlengen tot 14 februari en verdere maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus
nog effectiever te bestrijden. De nieuwe regels in Noordrijn-Westfalen treden in werking met
de vanaf 25 januari 2021 geldende coronaverordening.
Minister-president Armin Laschet heeft na de beraadslagingen tussen de deelstaten en de
Bondsregering verslag uitgebracht over de resultaten (op de video).

Welke contact beperkende maatregelen zijn van
toepassing?
Tot 14 februari zijn de volgende contact beperkende maatregelen van toepassing:
In de openbare ruimte zijn bijeenkomsten alleen toegestaan tussen leden van één huishouden
en één andere persoon. Deze persoon kan worden vergezeld door zorgbehoevende kinderen
uit zijn of haar eigen huishouden; in het kader van de uitoefening van het omgangsrecht
kunnen de gescheiden levende ouders ook door de zorgbehoevende kinderen worden
vergezeld.
De eerdere uitzonderingen met betrekking tot de minimumafstand blijven grotendeels
ongewijzigd van toepassing en zijn opgenomen in § 2, lid 2, van de coronaverordening.
Spelende kinderen op een kinderspeelplaats, het gebruik van het openbaar vervoer met
medische mondkapjes of de begeleiding en supervisie van hulpbehoevende minderjarigen en
personen zijn hiervan uitgesloten.

Zijn er wijzigingen ten aanzien van de mondkapjesplicht?
Ja. Vanaf 25 januari 2021 geldt op bepaalde plaatsen de verplichting van een medisch
mondkapje. Medische mondkapjes zoals bedoeld in de coronaverordening zijn zogenaamde
OK-mondmaskers volgens de norm EN 14683 (moet op de verpakking vermeld worden) of
mondkapjes volgens de KN95/N95- of FFP2-normen. De verplichting van een medisch
mondkapje bestaat onafhankelijk van de naleving van de minimumafstand





in winkels, apotheken, benzinestations, banken, enz. evenals in artsenpraktijken en
vergelijkbare medische faciliteiten,
in het openbaar vervoer - ook op stations en haltes
tijdens kerkdiensten en andere bijeenkomsten voor het beoefenen van religieuze
activiteiten, ook op de zitplaats.

Krachtens de federale wet (SARS-CoV-2-Arbeidsomstandighedenregeling van het federale
ministerie van Arbeid en Sociale Zaken van 20 januari 2021) moet er ook op de werkplek een
medisch mondkapje worden gedragen waar geen veiligheidsafstand van 1,5 meter in acht kan
worden genomen. In dit geval moet de werkgever de medische mondkapjes ter beschikking
stellen.
De mondkapjesplicht blijft met name in de volgende gevallen gelden, waarbij het dragen van
een mondkapje hier nog steeds passend blijft:




in afgesloten ruimten in de openbare ruimte, voor zover deze - al dan niet met
toegangscontrole - ook voor klanten of bezoekers toegankelijk zijn,
op markten en soortgelijke verkooppunten in de openbare ruimte,
voor de winkels en op de bijbehorende parkeerplaatsen en toegangswegen.

Waarom is het mondkapje op bepaalde plaatsen niet meer
voldoende?
Het dragen van een mondkapje is tijdens de pandemie een bijzonder effectieve maatregel
gebleken. Gewone mondkapjes beschermen niet zozeer de drager van het mondkapje als wel
zijn of haar omgeving. Vooral tegen de achtergrond van mogelijk zeer besmettelijke
virusmutaties wijzen de Bondsregering en de deelstaten erop dat medische mondkapjes zogenaamde OK-mondmaskers of mondkapjes volgens de KN95/N95- of FFP2-normen - een
hogere beschermende werking hebben dan gewone mondkapjes, die niet aan de technische
normen voor filterprestaties hoeven te voldoen. Hun beschermende werking kan dus ook niet
worden gewaarborgd.
Overeenkomstig het besluit van de Bondsregering en de deelstaten van 19 januari 2021 is het
dragen van medische mondkapjes vanaf 25 januari 2021 in commerciële bedrijven, in
artsenpraktijken en in het plaatselijk openbaar vervoer (met inbegrip van treinstations en
bushaltes) in Noordrijn-Westfalen verplicht. Hetzelfde geldt tijdens kerkdiensten en andere
bijeenkomsten voor het beoefenen van religieuze activiteiten, ook op zitplaatsen.

Wat zijn "medische mondkapjes" en waaraan kan men ze
herkennen?
Medische mondkapjes zijn onder andere OK-mondmaskers, FFP2/FFP3-mondkapjes (zonder
ventiel) en vergelijkbare mondkapjes zoals ademhalingsbeschermende mondkapjes tegen de
coronapandemie (CPA-mondkapjes, bijv. KN95/N95). Een OK-mondmasker kent u van
bezoeken aan de dokter of het ziekenhuis. Dit mondmasker wordt gemaakt van kunststof, is
rechthoekig en dubbelgevouwen en is meestal groen of blauw. Met een goedkeuring volgens
DIN EN 14683 wordt het OK-mondmasker beschouwd als een medisch gezichtsmasker en is
daarom toegestaan. Een FFP2-mondkapje (geproduceerd volgens DIN EN 149) bestaat
meestal uit meerlaags wit fleece en wordt in de vorm van een snavel opgezet.

Kenmerken voor FFP2-mondkapjes (en vergelijkbare CPA-mondkapjes) een actuele
voorlichtingsbrochure van het MAGS. OK-mondmaskers en FFP2-mondkapjes moeten als
medische hulpmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen een speciale, wettelijk
voorgeschreven procedure doorlopen voordat ze in Europa op de markt kunnen worden
gebracht. Daarom beschikken ze allemaal over een logo van de fabrikant, een unieke
markering van het model en een CE-markering, waarmee de fabrikant verklaart dat hij
voldoet aan deze Europese veiligheidsvoorschriften. Bij OK-mondmaskers staat de informatie
op de verpakking en niet op het mondmasker zelf.

Wat is er met betrekking tot de mondkapjesplicht van
toepassing op kinderen?
Verder zijn kinderen tot de leeftijd waarop zij naar school gaan vrijgesteld van de
mondkapjesplicht. Als bij kinderen onder de 14 jaar een medisch mondkapje niet goed past,
volstaat een gewoon mondkapje, zelfs op plaatsen waar een medisch mondkapje wordt
voorgeschreven.

Bestaat er een verplichting om thuis te werken?
Het Bondsministerie van Arbeid heeft een verordening uitgevaardigd (SARS-CoV-2
Arbeidsomstandighedenregeling van het Bondsministerie van Arbeid en Sociale Zaken van 20
januari 2021) die bepaalt dat werkgevers hun werknemers zoveel mogelijk thuis moeten laten
werken. Dit moet het aantal contacten op de werkplek en op weg naar het werk verminderen.
De verordening treedt binnenkort in werking.

Wat is de rechtssituatie op het gebied van horeca en
overnachtingen?
Restaurants en horecagelegenheden blijven gesloten, dit geldt ook voor cafetaria’s en
bedrijfskantines.
Alleen meeneem- of afhaaldiensten zijn toegestaan. Bedrijfskantines en eetzalen in
onderwijsinstellingen kunnen bij wijze van uitzondering worden geëxploiteerd voor
werknemers en gebruikers van de onderwijsinstellingen als de werkprocessen of toegestane
onderwijsactiviteiten anders niet kunnen worden gehandhaafd.
Overnachtingsaanbiedingen voor privédoeleinden zijn verboden. Zakelijke overnachtingen
zijn geen particuliere overnachtingen.

Zijn de winkels gesloten?
Ja. De winkels zijn tot 14 februari gesloten. Daarvan uitgezonderd zijn: Supermarkten, afhaalen bezorgdiensten, slijterijen, wekelijkse voedingsmiddelenmarkten, apotheken,
reformwinkels, winkels voor medische benodigdheden, babywinkels, drogisterijen,
tankstations, banken, spaarbanken, postkantoren, kiosken en verkooppunten van kranten,
diervoederwinkels en winkels voor dierbenodigdheden, groothandels (voor grootverbruikers),
de distributie van levensmiddelen door sociale instellingen (voedselbanken).

Is postorderverkoop en het afhalen van goederen door
klanten mogelijk?
Ja. Postorderverkoop en bezorging van bestelde goederen is toegestaan. Het afhalen van
bestelde goederen door klanten is alleen toegestaan als dit zonder contact en met
inachtneming van de beschermende maatregelen tegen besmetting plaatsvindt.

Mogen doe-het-zelf centers openen?
De exploitatie van doe-het-zelf- en tuincenters is alleen toegestaan voor de bevoorrading van
handelaars. Andere mensen mogen niet worden toegelaten.

Wat is van toepassing op scholen?
Het klassikaal onderwijs wordt tot 14 februari 2021 opgeschort.
In alle scholen en andere soorten onderwijsinstellingen wordt voor alle klassen vanaf
maandag 11 januari 2021 afstandsonderwijs aangeboden. Deze regel geldt in principe ook
voor eindexamenklassen.
Op de website van het Ministerie van Onderwijs vindt u uitgebreide informatie over het
onderwerp coronavirus en school.

Is er kinderopvang beschikbaar op scholen als de ouders
niet in staat zijn hun kinderen zelf op te vangen?
Ja. Alle ouders worden echter opgeroepen om - voor zover mogelijk - hun kinderen thuis op te
vangen om zo een bijdrage te leveren aan het beperken van contacten.
Tegelijkertijd bieden alle scholen sinds 11 januari 2021 kinderopvang voor leerlingen van de
eerste tot en met de zesde klas die niet thuis kunnen worden opgevangen of waarbij het
welzijn van het kind in gevaar is.
Voor leerlingen met een behoefte aan onderwijs op speciale scholen of op scholen voor
gemeenschappelijk leren, die speciale zorg nodig hebben, bijvoorbeeld in speciale vakken als
verstandelijke ontwikkeling en lichamelijke en motorische ontwikkeling, moet dit ook in de
hogere leeftijdsgroepen in overleg met de ouders of voogden worden gewaarborgd.

Wat is van toepassing voor de kinderopvang?
Voor de periode vanaf 11.01.202 tot 14.02.2021 geldt:
Er geldt een garantie voor de kinderopvang, maar alle ouders worden aangespoord hun
kinderen - waar mogelijk - zelf op te vangen. Er is geen toegangsverbod.
Kinderen waarvoor de opvang van essentieel belang is, kunnen worden opgevangen. Wegens
de huidige situatie van de coronapandemie is het noodzakelijk om met vaste groepen te
werken, zodat de tussen gezinnen en instellingen contractueel overeengekomen hoeveelheid
zorg in het algemeen met 10 uur wordt verminderd (van 45 tot 35, van 35 tot 25, van 25 tot 15
uur). In de kinderdagverblijven blijft het in principe bij hetgeen vooraf geboekt is.

Als ouders hulp en zorg nodig hebben, krijgen ze die. Dit geldt uitdrukkelijk voor
professionele overwegingen, familiale omstandigheden en redenen die bij het kind zelf
bestaan.
Geen enkel kind mag door deze "lockdown" schade ondervinden. Ouders moeten betrouwbaar
contact zoeken met hun kinderdagverblijf of leider(ster) van de kinderopvang.

Geldt het huidige kinderopvangaanbod alleen voor ouders
in systeemrelevante functies?
Nee. Als het absoluut noodzakelijk is, is opvang in principe voor alle kinderen mogelijk.

Blijven hogescholen en buitenschools openbaar onderwijs
open?
Onderwijs en examens in het hoger onderwijs en op scholen in de gezondheidszorg zijn
toegestaan met inachtneming van het bepaalde in de Wet inzake Infectiebescherming.
In dit verband kunnen opleidingen alleen dan zonder aanwezigheid worden toegestaan als ze
geen ernstige nadelen hebben voor de studenten die niet aanwezig zijn of als ze kunnen
worden uitgesteld.
Persoonlijk contact en de nodige voorbereidende maatregelen zijn alleen toegestaan als die
om dringende redenen niet kunnen worden verplaatst of als verplaatsing voor de
examenkandidaten onredelijk is.

Wat gebeurt er met culturele instellingen?
Concerten en voorstellingen in theaters, operahuizen, concertzalen, bioscopen en andere
openbare of particuliere (culturele) instellingen zijn tot 14 februari 2021 verboden. Hetzelfde
geldt voor de exploitatie van musea, kunsttentoonstellingen, galerieën, kastelen, burchten,
monumenten en soortgelijke instellingen. Alleen drive-in bioscopen met een afstand van 1,5
meter tussen de voertuigen zijn toegestaan.

Welke regels gelden voor beroepsmusici?
Repetities die onderdeel zijn van de beroepsuitoefening zijn nog steeds toegestaan. Ook
mogen beroepsmusici zonder publiek concerten en optredens geven voor opname of
uitzending op radio en tv en streamen op het internet.

Wat geldt voor recreatieve- en amateursporten?
Recreatieve- en amateursporten zijn zoals in het voorjaar op alle openbare en particuliere
sportfaciliteiten, fitnesscentra, zwembaden en soortgelijke faciliteiten verboden. Dit geldt ook
voor individuele sporten in sportfaciliteiten/clubs, zoals tennis of golf. Onder voorbehoud van
contactbeperkingen blijven joggen, wandelen, enz. toegestaan.

Wat gebeurt er met de recreatie- en pretparken?
Tot 14 februari 2021 is de exploitatie van








zwem- en funbaden, zonnestudio's, sauna's en thermen en soortgelijke faciliteiten,
dierentuinen, wildparken, pretparken, overdekte speeltuinen en soortgelijke faciliteiten
voor recreatieve activiteiten (binnen en buiten),
speelhallen, casino's en soortgelijke gelegenheden
clubs, discotheken en soortgelijke bedrijven,
bordelen, prostitutieplekken en soortgelijke gelegenheden,
excursies met boten, koetsen, historische spoorlijnen en soortgelijke voorzieningen
verboden.

In verkooppunten van weddenschappen en gokkantoren is alleen de ontvangst van
deelnameformulieren, weddenschappen en dergelijke toegestaan. Elk ander verblijf (bijv.
voor het volgen van wedstrijden en evenementen waarop de weddenschappen betrekking
hebben) is niet toegestaan.

Zijn evenementen en bijeenkomsten nog toegestaan?
Evenementen en bijeenkomsten die niet onder de bijzondere voorschriften van de
coronaverordening vallen, zijn tot 14 februari 2021 verboden.
Onder voorwaarden die in elk afzonderlijk geval in acht moeten worden genomen, zijn onder
meer toegestaan:








Bijeenkomsten in overeenstemming met de Duitse samenscholingswet (bijv.
demonstraties)
Evenementen die de basisbehoeften van de bevolking, de handhaving van de openbare
veiligheid en orde of de verlening van openbare diensten dienen (bijvoorbeeld ook
partijbijeenkomsten voor de voordracht van kieskandidaten of bloeddonaties) en om
juridische of praktische redenen niet kunnen worden uitgesteld tot een periode na 14
februari 2021.
Vergaderingen van bestuursorganen, verenigingen, partijen, verenigingen of
verenigingen van huiseigenaren die niet digitaal kunnen worden gehouden
begrafenissen
burgerlijke bruiloften
kerkdiensten.

Wat zijn de regels voor kerkdiensten en andere
bijeenkomsten voor het beoefenen van religieuze
activiteiten?
Kerken en religieuze gemeenschappen beslissen zelf, met inachtneming van het lokale
besmettingsgevaar, in welke mate er bijeenkomsten voor het beoefenen van religieuze
activiteiten persoonlijk kunnen worden bijgewoond en stellen de lokale bevoegde autoriteiten
hiervan op de hoogte.
Zij waarborgen de naleving van de minimumafstand, beperken het aantal deelnemers, voeren
een registratieplicht in voor bijeenkomsten waar aantallen bezoekers worden verwacht die tot
capaciteitsoverschrijdingen kunnen leiden, verplichten deelnemers om ook op de zitplaats een
medisch mondkapje te dragen (zogenaamde OK-mondmaskers of mondkapjes volgens de
KN95/N95- of FFP2-normen), registreren de contactgegevens van de deelnemers en
onthouden zich van kerkelijke samenzang.
De door de kerken en religieuze gemeenschappen op grond van paragraaf 1, lid 3 van de

coronaverordening voor religieuze diensten en andere bijeenkomsten voor het beoefenen van
religieuze activiteiten op te stellen voorschriften moeten worden ingediend bij:




de staatskanselarij van de deelstaat Noordrijn-Westfalen door kerken en andere
overkoepelende organisaties van religieuze congregaties. Voor dit doel kunnen
ALLEEN KERKEN EN ANDERE OVERKOEPELENDE ORGANISATIES VAN
RELIGIEZE CONGREGATIES per e-mail contact met ons opnemen via:
Referat_I_B3@stk.nrw.de.
van de respectievelijke gemeente door congregaties die niet tot een kerk of
koepelorganisatie behoren.

Congregaties die behoren tot een kerk of een koepelorganisatie zijn verplicht om hun
beschermingsconcepten binnen de betreffende kerk of koepelorganisatie op elkaar af te
stemmen.

Heeft u vragen over de coronaverorderning?
Dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres corona@nrw.de.

