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Nordrhein-Westfalen verlängert Corona-
Schutzverordnung: Regelungen für Weihnachtsmärkte 
und Vorgaben für private Feiern 
 
Comunicat de presă - 809/09/2020 

Renania de Nord-Westfalia prelungeşte 

Regulamentul de protecţie anti-coronavirus: 

reglementări pentru târgurile de Crăciun şi 

norme pentru petrecerile private 

Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Protecţiei Sociale comunică 
următoarele: 

Cabinetul regional a decis prelungirea Regulamentelor Corona până la 

data de 31 octombrie inclusiv. Modificări şi completări au fost adoptate, 

printre altele, pentru târgurile de Crăciun şi pentru petrecerile private. 

Într-o anexă separată la Regulamentul de protecţie anti-coronavirus se 

stabilesc reglementările pentru târgurile de Crăciun, creându-se astfel 

securitate juridică. Petrecerile private organizate la ocazii excepţionale 

(de ex. petreceri de nuntă) în afara domeniului privat trebuie înregistrate 

în prealabil la Oficiul local de Ordine Publică, dacă numărul 

participanţilor depăşeşte 50 de persoane. 

Ministrul Sănătăţii Karl-Josef Laumann: „Situaţia epidemiologică din 

ultimele zile a arătat că petrecerile private sunt cele care au o influenţă 

considerabilă asupra numărului de infectări. Nu vrem să fim puşi cândva 

în faţa deciziei de a interzice complet astfel de petreceri. De aceea 

trebuie să ne asigurăm că lumea respectă regulile inclusiv la astfel de 

ocazii. Datele de contact sunt elementul esenţial pentru împiedicarea 

continuării răspândirii şi pentru întreruperea lanţului de infectări.“ 

„Pentru petrecerile care au loc în locuinţe proprii se aplică dreptul 

fundamental la sferă privată“, continuă Laumann: „Fac însă un apel 

insistent: Luaţi în serios coronavirusul, respectaţi regulile de igienă şi de 

distanţare, protejaţi-vă pe dvs. şi pe ceilalţi! Cu cât prudenţa fiecăruia 
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dintre noi este mai mare, cu atât este mai important efectul pentru noi 

toţi. Lunile de toamnă şi de iarnă ne vor pune în faţa unor provocări 

speciale în combaterea pandemiei de coronavirus.“ 



 Reglementările pentru târgurile de Crăciun 

Decisiv pentru reuşita târgurilor de Crăciun în perioada pandemiei de 

coronavirus este un concept bine gândit de prevenire a infectărilor, de 

igienă şi reglementare a accesului, care să ţină seama de condiţiile de la 

faţa locului. În plus, la târgurile de Crăciun este permisă amplasarea 

meselor înalte cu locuri în picioare atribuite în prealabil, dacă acestea 

sunt delimitate spaţial faţă de drumurile şi străzile din jur. O 

reglementare similară este valabilă începând de astăzi şi pentru sectorul 

gastronomic. 

De asemenea, în perioada Crăciunului şi imediat după aceasta, 

magazinele vor putea avea deschis şi duminica, mai multe duminici la 

rând. Acest lucru va permite evitarea pericolelor de infectare, va limita 

cumpărăturile făcute sâmbăta şi implicit aglomeraţia din centrul 

oraşelor. 

Reglementările pentru petreceri private 

Petrecerile private organizate la ocazii excepţionale (de ex. petrecerile de 

nuntă) în afara domeniului privat trebuie înregistrate înainte cu cel puţin 

trei zile lucrătoare la Oficiul local de Ordine Publică, dacă se aşteaptă un 

număr mai mare de 50 de participanţi. În plus, trebuie numită o 

persoană responsabilă pentru petrecere. În vederea evenimentului 

trebuie întocmită o listă de oaspeţi, care se va actualiza în timpul 

petrecerii. Important în acest context este că Birourile de Ordine Publică 

nu derulează o procedură de aprobare, ci are loc doar înregistrarea 

propriu-zisă. În acest fel autorităţile locale pot urmări ce petreceri au loc 

în respectiva localitate şi eventual pot controla dacă se respectă 

dispoziţiile Regulamentului de protecţie anti-coronavirus. Rămâne 

nemodificată prevederea conform căreia numărul de participanţi la astfel 

de petreceri este limitat de 150 de persoane. Pentru petrecerile care au 

loc la începutul lui octombrie, cu privire la termenul de înregistrare se 

aplică dreptul la protecţia încrederii legitime. Totuşi organizatorii sunt 

solicitaţi să înregistreze petrecerile cât mai repede de la încheierea 

acestora.   



 

În plus, în Regulament se transpun dispoziţiile din decizia comună a 

federaţiei şi landurilor din 29 septembrie 2020 cu privire la limitele 

superioare de participanţi. Acest lucru înseamnă: începând de la o 

„incidenţă la 7 zile” de 35 de cazuri, petrecerile în spaţiul public sunt 

permise numai până la 50 de participanţi. La o incidenţă de 50 de cazuri, 

acest număr se reduce la 25. Excepţii de la aceste limite superioare se 

pot aproba în cazuri individuale, dacă se prezintă concepte speciale de 

igienă şi prevenire a infectărilor. 

Suplimentar, federaţia şi landurile au decis ca pe viitor persoanele care 

indică date de contact greşite, atunci când li se cer în scopuri de 

trasabilitate, de exemplu în restaurante, să fie sancţionate cu amendă. 

În Renania de Nord-Westfalia amenda normală pentru clienţii care dau 

astfel de date false a fost stabilită la 250 de euro. În cazul în care o 

petrecere care are loc în afara domeniului privat şi la care sunt 

aşteptate minimum 50 de persoane nu a fost anunţată, amenda este 

de 500 de euro. 

Printr-o clauză de inovare se acordă o mai mare atenţie sistemelor de 

aerisire de tip nou în conceptele de igienă şi prevenire a infectărilor. 

Dacă se poate dovedi şi certifica în mod corespunzător că inovaţiile 

tehnice utilizate fac inutile anumite alte măsuri de protecţie, Ministerul 

Muncii, Sănătăţii şi Protecţiei Sociale poate aproba excepţii de la 

Regulamentul de protecţie anti-coronavirus. 
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