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Δελτίο Τύπου - 569/07/2020 

Υπουργός Laumann: «Συνεχίζουμε να 

τηρούμε τους βασικούς κανόνες κατά των 

νέων μολύνσεων – Αξιοποιούμε τα περιθώρια 

με υπευθυνότητα» 

Το υπουργικό συμβούλιο αποφασίζει αλλαγές για τη διάταξη για 
την προστασία από τον κορονοϊό και τη διάταξη για τον κορονοϊό 
αναφορικά με την είσοδο / Παράταση έως τις 11 Αυγούστου 

Το Υπουργείο Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ανακοινώνει τα εξής: 

Το υπουργικό συμβούλιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας αποφάσισε 

σήμερα αλλαγές για τη διάταξη για την προστασία από τον κορονοϊό και 

τη διάταξη για τον κορονοϊό αναφορικά με την είσοδο και τις παρέτεινε 

έως τις 11 Αυγούστου 2020. Το Υπουργείο Εργασίας, Υγείας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων θα θεσπίσει σύντομα τις σχετικές διατάξεις. 

«Η συνεχιζόμενη θετική εξέλιξη των αριθμών στο κρατίδιο διανοίγει για 

εμάς μικρά περιθώρια, τα οποία θέλουμε να αξιοποιήσουμε υπεύθυνα 

για περισσότερες ελευθερίες», δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Karl-Josef 

Laumann. «Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε το εξής: Η πανδημία δεν έχει 

περάσει και πρέπει να συνεχίσουμε να πράττουμε με πολλή προσοχή 

και υπευθυνότητα. Αυτό μας δείχνουν τώρα τα 'Hotspots' (Κέντρα 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΚΥΤ) σε ορισμένες περιοχές. Επομένως, 

εκτός από τους γενικούς κανόνες υγιεινής, εξακολουθούν να είναι 

απαραίτητοι οι τρεις βασικοί κανόνες: Υποχρεωτική τήρηση απόστασης, 

χρήση μάσκας στόματος-μύτης και διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των 

αλυσίδων των μολύνσεων.» 

Με τις τρέχουσες αλλαγές στη διάταξη για την προστασία από τον 

κορονοϊό αυξάνονται τα όρια του αριθμού ατόμων σε εκδηλώσεις. Αυτό 

αφορά ιδίως γιορτές για ιδιαίτερες περιστάσεις, κυρίως τους γάμους, οι 

οποίοι επιτρέπεται πλέον να γιορτάζονται με έως και 150 άτομα εφόσον 

διασφαλίζεται η παρακολούθηση των επαφών των συμμετεχόντων. Το 

ίδιο ισχύει για τις κηδείες. Για τις πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις, η  

mailto:presse@stk.nrw.de


Σελίδα 2 από 2 
οριακή τιμή, της οποίας η υπέρβαση προϋποθέτει την υποβολή ενός 

πλάνου υγιεινής, αυξάνεται από τα 100 στα 300 άτομα. Για την άθληση 

με επαφή σε κλειστούς χώρους, ο περιορισμός των ατόμων αυξάνεται 

από τα δέκα στα 30 άτομα. Αυξάνεται, επίσης, ο επιτρεπτός αριθμός 

θεατών από τα 100 στα 300 άτομα. Σημαντικές αλλαγές υπάρχουν και 

για την είσοδο από περιοχές κινδύνου: Στη διάταξη για τον κορονοϊό 

αναφορικά με την είσοδο λαμβάνεται από τώρα υπόψη το γεγονός ότι 

υπάρχουν επαρκείς δυνατότητες ελέγχων για να διενεργούνται οι γενικά 

επιθυμητοί έλεγχοι στα άτομα που εισέρχονται και στα άτομα που 

επιστρέφουν από τις χώρες κινδύνου που έχουν καθοριστεί από το 

Ινστιτούτο Robert Koch. Αντίστοιχα, οι εξαιρέσεις από την υποχρεωτική 

καραντίνα μειώθηκαν. Ειδικότερα, οι απασχολούμενοι σε «κρίσιμες 

υποδομές», οι οποίοι τώρα κάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους σε 

μία περιοχή κινδύνου, δεν εξαιρούνται πλέον αυτόματα από την 

υποχρεωτική καραντίνα, παρά μόνο μετά από έναν αρνητικό έλεγχο. Το 

ίδιο ισχύει για τις περιπτώσεις επίσκεψης συγγενών σε μία περιοχή 

κινδύνου. Ο Υπουργός Laumann διασαφηνίζει: «Όσο περισσότερες 

ελευθερίες καθίστανται εφικτές, τόσο πιο σημαντικό είναι να 

εξακριβώνονται τα μολυσμένα άτομα το συντομότερο δυνατό με 

ελέγχους και ενδεχομένως να ορίζονται σύντομοι περιορισμοί επαφής. 

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν υφίστανται μεγάλοι κίνδυνοι μόλυνσης, όπως 

κατά την παραμονή σε μία περιοχή κινδύνου, το οποίο έχει μεγάλη 

σημασία ειδικά τώρα, στην περίοδο των διακοπών.» 

 

Σε περίπτωση ερωτήσεων παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Γραφείο Τύπου 

του Υπουργείου Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τηλέφωνο 0211 

855-3118. 

Αυτό το δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο και στο Internet, στον ιστότοπο της 
κυβέρνησης του κρατιδίου www.land.nrw 

Υπόδειξη για την προστασία προσωπικών δεδομένων σχετικά με τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 


