
11 юни 2020 г. 

От понеделник ще е в сила новото 

издание с допълнителни облекчения на 

наредбата за защита от корона вируса.  

Определени събития с повече от 100 души и частни празненства с до 50 души са 

възможни при определени условия/Контактни спортове в затворени помещения с до 

десет души и на открито с до 30 души са разрешени/Други места за отдих и 

развлечения също могат да отворят 

Правителството на федералната провинция съобщава: 

От понеделник, 15 юни 2020 г., в Северен Рейн-Вестфалия ще влязат в сила 

допълнителни промени на предпазните мерки срещу корона вируса. Освен 

облекченията във връзка с ограничаването на достъпа спрямо площта при търговската 

дейност, те включват и събития и събирания с повече от 100 зрители, които са 

възможни при определени условия, по-конкретно да е възможно обратното 

проследяване на участниците. Частни празненства за изключителни поводи като 

годишнини, сватби, кръщенета, рождени дни или празненства по случай завършване 

също могат да се провеждат отново с максимум 50 участници при условие да има 

възможност за обратно проследяване и да се спазват хигиенни и предпазни мерки. 

Баровете, както и уелнес съоръженията и водните паркове също могат да започнат да 

работят при определени условия. 

Облекчения се прилагат и за контактния спорт. От понеделник отново се разрешава 

упражняването на контактни спортове също и в затворени помещения за групи до десет 

души, а на открито - за групи до 30 души. Спортните състезания при масовите и 

развлекателните спортове също могат да се провеждат отново в зали, при определени 

условия. 

Основните правила за ограничаване на контакта на обществени места и задължението 

за носене на защита за устата и носа в определени зони с обществен и клиентски 

трафик остават в сила. Но големите събития остават забранени, поне до 31 август 2020 

г. 

Благоприятното развитие на инфекцията в Северен Рейн-Вестфалия прави възможни 

допълнителни промени на предпазните мерки срещу корона вируса. Броят на 

новозаразените случаи в Северен Рейн-Вестфалия е намалял с повече от 75 процента от 

първите отпадания на мерките на 20 април. Това развитие подкрепя курса на 

федералното правителство спрямо пандемията от корона вирус. Отговорното и 

внимателно поведение на мнозинството от хората позволява предприемането на тези 

допълнителни стъпки към отговорно завръщане към нормалния живот. Умерените 

отпадания на мерките и промените на предпазните мерки се извършват при постоянна 

оценка на хода на инфекцията. 

Новото издание на наредбата за защита от корона вируса влиза в сила в понеделник, 15 

юни 2020 г., и първоначално ще е в сила до 1 юли 2020 г. Можете да я намерите на 

www.land.nrw. 

http://www.land.nrw/


Новите отделни правила: 

От 15 юни 2020 г. променената наредба за защита от корона вируса за Северен Рейн-

Вестфалия предвижда следните новости: 

1. Мероприятия и празненства  

Събития 
Мероприятия и събирания с до 100 души са разрешени при правила за дистанция и 

предпазни мерки. Тук се прилагат правилата за хигиена, управление на достъпа, за да 

се гарантира минимално разстояние от 1,5 метра и обратна проследяемост на зрителите 

и участниците. За събития с повече от 100 зрители важат допълнителни изисквания. Те 

са разрешени само след съгласуване със съответната здравна институция. Освен това те 

изискват специална концепция за хигиена и защита от инфекции. 

При събития с неподвижни седалки правилото за отстояние от 1,5 метра може да 

отпадне при създаване на планове за сядане и осигуряване на проследяемост на 

участниците. Това се отнася и за извънкласни образователни предложения или 

културни събития, ако има постоянни места за сядане. Изискванията за проследяване 

включват записване на данните на участниците и създаване на план за сядане, в който 

се записва къде се е хранил всеки човек. 

Големи фестивални събития като фолклорни фестивали, градски, селски и улични 

празници, традиционни празненства, фестивали на виното и подобни празнични 

събития остават забранени най-малко до 31 август 2020 г. Това се отнася и за 

музикални събития, фестивали и подобни културни събития, както и за спортни 

празници. 

Частни празнични събития  

Събитията с преобладаващ обществен характер остават забранени. Изключения се 

прилагат за празненства по изключителни поводи като годишнини, сватби, кръщенета, 

рождени дни или празненства по случай завършване, които могат да се провеждат 

отново при определени условия. Тези празнични събития са възможни с максимум 50 

участници, ако се спазват хигиенни правила и участниците се записват с цел обратно 

проследяване. При тези условия носенето на защита за устата и носа може да отпадне, 

например при граждански бракове или събирания след погребение. Тези тържества 

могат да се провеждат и в отделни помещения в ресторанти и хотели. 

2. Търговия, музеи и гастрономия  

От 15 юни ще има облекчение и за ограничаването на достъпа спрямо площта при 

търговската дейност. То се разширява от един човек на десет квадратни метра до един 

човек на седем квадратни метра от търговската площ на магазина. Това важи и за 

ограниченията за посетителите в музеи и изложби, както и в зоологически градини и 

паркове за животни. 

Баровете могат да започнат да работят отново в съответствие със стандартите за 

хигиена и защита от инфекции, които са в сила за останалите заведения за хранене. 

Клубовете и дискотеките остават затворени. Местата за проституция, публичните 

домове и подобни заведения остават затворени. 



3. Места за отдих и развлечения 

От 15 юни е възможно е отново да се използват грилове на обществени места или 

съоръжения. 

Битаците и битпазарите могат да се провеждат при условията на специална концепция 

за хигиена и защита от инфекции. Временните увеселителни паркове на множество от 

фирми, организиращи такива, също могат да бъдат разрешени при спазване на 

специална концепция за хигиена и защита от инфекции и след съгласуване с 

отговорните органи. 

Уелнес съоръженията и сауните могат да възобновят експлоатация си при спазване на 

стандартите за хигиена и защита от инфекции. Същото се отнася и за водните паркове и 

басейните с развлекателна цел. Ограничението за използване на басейни с коридори 

отпада. 

4. Спорт 

От понеделник упражняването на контактни спортове отново е разрешено и в 

затворени помещения за групи до десет души, роднини по права линия или роднини от 

две домакинства. Контактите спортове на открито могат да се провеждат в групи до 30 

души. И в двата случая проследяването на участниците трябва да бъде осигурено чрез 

събиране на данни. 

Състезанията при масовите и развлекателните спортове също са разрешени отново в 

затворени помещения и зали при спазване на концепция за хигиена и защита от 

инфекции. 

 


