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Прессъобщение - 569/07/2020 

Министър Лауман: „Продължавайте да спазвате 

основните правила срещу нови инфекции - 

Използвайте свободата отговорно“ 

Кабинетът прие промени в Наредбата за защита от коронавируса и 

Наредбата за пътуване в условията на коронавирус/Удължаване на срока 

до 11 август 

Министерството на труда, здравеопазването и социалните въпроси 

съобщава: 

Кабинетът на Северен Рейн-Вестфалия днес прие изменения в Наредбата за 

защита от коронавируса и Наредбата за пътуване в условията на коронавирус и 

удължи срока им до 11 август 2020 г. Министерството на труда, 

здравеопазването и социалните въпроси незабавно ще издаде съответните 

наредби. 

„За момента положителното развитие в броя на заразените ни дава известна 

възможност за действие, която искаме да използваме отговорно за повече 

свобода“, каза здравният министър Карл-Йозеф Ломан. „Но не трябва да 

забравяме: пандемията не е приключила и трябва да продължим да сме 

изключително бдителни и отговорни. Това показват „горещите точки“ в 

определени региони. В допълнение към общите правила за хигиена, от 

съществено значение остават и трите основни правила: изискването за 

отстояние, носенето на защита за устата и носа и осигуряването на 

проследяемост на инфекциозните вериги.“ 

В Наредбата за защита от коронавируса текущите промени са насочени към 

намаляване на личните ограничения при събития. Това се отнася преди всичко 

за празненства по специални поводи, особено за сватби, които вече могат да се 

празнуват с до 150 души, ако се гарантира проследяването на контактите на 

участниците. Това важи и за погребенията. За културни и други събития 

граничната стойност на броя участници, при която трябва да се представи 

концепция за хигиена, се увеличава от 100 на 300 души. При контактните 

спортове в зала ограничението за брой хора се увеличава от десет на 30 души. 

Разрешеният брой зрители също се увеличава от 100 на 300. 
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Има и важни промени при пристигане от рискови зони: Към момента Наредбата 

за пътуване в условията на коронавирус взема предвид факта, че е наличен 

достатъчен тестови капацитет за извършване на желаните тестове за 

пристигащите и връщащите се от определените от институт Robert-Koch рискови 

държави. Изключенията от задължителната карантина бяха съответно намалени. 

По-конкретно, служителите от „критичните инфраструктури“, които сега 

прекарват лятната си ваканция в рискова зона, вече не са автоматично 

освободени от изискването за карантина, а това става само след отрицателен 

тест. Това важи и ако е имало посещение на роднина в рискова зона. В тази 

връзка Министър Лауман обясни: „Колкото повече отпускаме мерките, толкова 

по-важно е да установяваме заразените лица възможно най-бързо чрез тестове 

и, ако е необходимо, да издаваме бързи ограничения за контакт. Това важи най-

вече при по-големи рискове от инфекция, като престой в рискова зона, което е 

особено важно сега, в сезона на отпуските.“ 

Ако имате допълнителни въпроси, се свържете с пресслужбата на 
министерството на труда, здравеопазването и социалните въпроси 
на телефон 0211 855-3118. 

Това прессъобщение е достъпно и в интернет на адреса на 
правителството на федералната провинция www.land.nrw 

Указания за защита на данните по отношение на социалните медии 


