Nadrenia Północna-Westfalia przedłuża okres
obowiązywania rozporządzenia w sprawie
ochrony przed koronawirusem: regulacje w
odniesieniu do jarmarków bożonarodzeniowych
oraz wytyczne dotyczące imprez prywatnych
Ministerstwo Pracy, Zdrowia i Polityki Społecznej informuje:
Gabinet kraju związkowego uchwalił przedłużenie obowiązywania
rozporządzenia w sprawie ochrony przed koronawirusem do 31
października 2020 r. włącznie. Zmiany i uzupełnienia dotyczą między
innymi jarmarków bożonarodzeniowych oraz imprez prywatnych. W
oddzielnym załączniku do rozporządzenia w sprawie ochrony przed
koronawirusem zamieszczone zostaną regulacje dotyczące jarmarków
bożonarodzeniowych, a tym samym zapewniona zostanie pewność
prawna. Prywatne uroczystości ze szczególnych okazji (na przykład
wesela), odbywające się poza terenem prywatnym, muszą być
wcześniej zgłaszane w lokalnym urzędzie ds. porządku i
bezpieczeństwa prywatnego, jeśli przekraczają liczbę 50 uczestników.
Minister zdrowia Karl-Josef Laumann: „Odnotowany w ostatnich dniach
wzrost liczby zakażeń pokazuje, że szczególnie uroczystości prywatne
mają znaczny wpływ na rozwój sytuacji epidemiologicznej. Nie chcemy,
by kiedyś konieczne było podjęcie decyzji o całkowitym zakazie
organizowania takich uroczystości. Dlatego musimy zapewnić, że
również przy takich okazjach przestrzegane są zasady. Dane
kontaktowe stanowią przy tym istotny element, umożliwiający
zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa i przerywanie
łańcuchów zakażeń”.
„W przypadku imprez organizowanych we własnych czterech ścianach
obowiązuje ochrona podstawowego prawa obywatelskiego do sfery
prywatnej”, mówi dalej Laumann: „Zwracam się jednak z usilnym
apelem: w dalszym ciągu traktujmy koronawirusa poważnie, stosujmy
się do zasad higieny i dystansu społecznego, chrońmy siebie i innych!
Im rozważniejsze będzie postępowanie każdego z osobna, tym
skuteczniejszy efekt dla ogółu. Jesienne i zimowe miesiące postawią
nas przed wyjątkowymi wyzwaniami w walce z pandemią koronawirusa”.

Regulacje dotyczące jarmarków świątecznych
Kluczowe dla powodzenia jarmarków świątecznych w dobie
koronawirusa jest przedłożenie dobrze przemyślanej koncepcji ochrony
przed zakażeniami, higieny i kontroli dostępu, uwzględniającej warunki
na miejscu. Na jarmarkach dozwolone są stoły do stania z przypisanymi
miejscami stojącymi, jeśli zostaną one oddzielone przestrzennie od dróg
i ulic. Taka sama zasada obowiązuje od zaraz także dla gastronomii.
Ponadto w okresie świątecznym i bezpośrednio przed nim sklepy
mogą być częściej otwarte w niedziele. Umożliwi to rozłożenie
natężenia przepływu klientów w soboty oraz pozwoli uniknąć tłoku w
centrach miast, aby ograniczyć ryzyko zakażeń.
Regulacje dotyczące imprez prywatnych
Prywatne imprezy ze szczególnych okazji (na przykład wesela),
organizowane poza własnym terenem prywatnym, muszą zostać
zgłoszone w lokalnym urzędzie ds. porządku i bezpieczeństwa
prywatnego co najmniej na trzy dni robocze wcześniej, jeśli
oczekiwanych jest co najmniej 50 uczestników. Ponadto należy
wyznaczyć osobę odpowiedzialną za imprezę. Należy też stworzyć listę
gości i aktualizować ją podczas imprezy. Istotny jest fakt, że urzędy ds.
porządku i bezpieczeństwa nie przeprowadzają procedury wydawania
zezwolenia – następuje jedynie zgłoszenie. W ten sposób urzędy
gminne mogą śledzić, jakie imprezy dobywają się w których gminach
oraz w razie potrzeby kontrolować, czy przestrzegane są postanowienia
rozporządzenia w sprawie ochrony przed koronawirusem. Bez zmian
obowiązuje zasada, że w takich uroczystościach może uczestniczyć
maksymalnie 150 osób. W przypadku uroczystości odbywających się do
początku października obowiązuje ochrona uzasadnionych oczekiwań w
odniesieniu do terminu zgłoszenia. Organizatorzy są jednak proszeni o
jak najszybsze zgłoszenie imprez.

Poza tym w rozporządzeniu ujęte zostały postanowienia państwa i krajów
związkowych z dnia 29 września 2020 r. w odniesieniu do maksymalnej liczby
uczestników. To znaczy – jeśli średnia 7-dniowa zapadalność przekroczy 35
przypadków, imprezy w przestrzeni publicznej są dozwolone wyłącznie z udziałem
maksymalnie 50 osób. W przypadku, gdy zapadalność osiągnie 50 przypadków, ta
liczba spada do 25 osób. W indywidualnych przypadkach możliwe są odstępstwa od
maksymalnej liczby uczestników pod warunkiem przedłożenia specjalnej koncepcji
higieny i ochrony przed zakażeniami.
Poza tym władze państwa i krajów związkowych uchwaliły, że podawanie
nieprawidłowych danych kontaktowych na listach, służących do zapewnienia
identyfikowalności – czyli na przykład w restauracjach – będzie karane grzywną. W
Nadrenii Północnej-Westfalii na gości, którzy udzielają takich nieprawidłowych
informacji, nakładana będzie grzywna w wysokości 250 euro. W przypadku braku
zgłoszenia uroczystości organizowanej poza terenem prywatnym, na której
oczekiwanych jest co najmniej 50 osób, nakładana będzie grzywna w wysokości
500 euro.
Nowoczesne systemy wentylacyjne będą bardziej uwzględniane w koncepcjach
higieny i ochrony przed zakażeniami z klauzulą innowacji. Jeśli możliwe jest
udowodnienie i potwierdzenie odpowiednim certyfikatem, że innowacje techniczne
sprawiają, że niektóre inne środki ochronne stają się zbędne, Ministerstwo Pracy,
Zdrowia i Polityki Społecznej może dopuścić odstępstwa od rozporządzenia w
sprawie ochrony przed koronawirusem.

Niniejszy komunikat prasowy jest dostępny również na stronie www.land.nrw
Ogólne wskazówki dotyczące ochrony danych osobowych

