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Νέα έκδοση της διάταξης για την 

προστασία από τον κορονοϊό με περαιτέρω 

ελαφρύνσεις ισχύει από τη Δευτέρα  

Επιτρέπονται συγκεκριμένες διοργανώσεις με άνω από 100 άτομα και ιδιωτικές εορταστικές 

εκδηλώσεις με έως και 50 άτομα υπό όρους / Επιτρέπεται η άθληση με επαφή σε κλειστούς 

χώρους με έως και δέκα άτομα και σε υπαίθριους χώρους με έως και 30 άτομα / Μπορούν να 

ανοίξουν και άλλες εγκαταστάσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας 

Η κυβέρνηση του κρατιδίου ανακοινώνει τα εξής: 

Από τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020, τίθενται σε ισχύ περαιτέρω προσαρμογές των μέτρων 

προστασίας από τον κορονοϊό στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Αυτές οι προσαρμογές, εκτός 

από διευκολύνσεις για την περιορισμένη είσοδο σε σχέση με την επιφάνεια σε εμπορικά 

καταστήματα, αφορούν, μεταξύ άλλων, διοργανώσεις και συγκεντρώσεις με άνω από 100 

θεατές, οι οποίες είναι και πάλι δυνατές υπό όρους ιδιαίτερα για την ιχνηλασιμότητα των 

συμμετεχόντων. Μπορούν, επίσης, να πραγματοποιούνται ιδιωτικές γιορτές για σημαντικές 

περιστάσεις, όπως επετείους, γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια ή αποφοιτήσεις, με έως και 50 

συμμετέχοντες το ανώτερο, υπό όρους για την ιχνηλασιμότητα και προληπτικά μέτρα 

υγιεινής και προστασίας. Επιπλέον, μπορούν να λειτουργούν υπό όρους τα μπαρ καθώς και οι 

εγκαταστάσεις ευεξίας και τα θαλάσσια πάρκα. 

Διευκολύνσεις ισχύουν, επίσης, για την άθληση με επαφή. Από τη Δευτέρα επιτρέπεται ξανά 

η ενασχόληση με αθλήματα όχι χωρίς επαφή και σε κλειστούς χώρους για ομάδες έως δέκα 

ατόμων και σε υπαίθριους χώρους για ομάδες έως 30 ατόμων. Οι αγώνες μαζικής άθλησης 

και ψυχαγωγικών αθλημάτων μπορούν και πάλι να διοργανώνονται και σε αίθουσες υπό 

όρους. 

Οι βασικοί κανόνες για τον περιορισμό επαφής σε δημόσιους χώρους και η υποχρεωτική 

χρήση μάσκας στόματος-μύτης σε συγκεκριμένους χώρους με κίνηση κοινού και πελατών 

εξακολουθούν να ισχύουν. Απαγορεύονται, επίσης, οι μεγάλες εκδηλώσεις τουλάχιστον έως 

τις 31 Αυγούστου 2020. 

Η θετική εξέλιξη του συμβάντος λοίμωξης στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία καθιστά εφικτές 

περαιτέρω προσαρμογές των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό. Ο αριθμός των νέων 

μολύνσεων στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία από τις πρώτες απελευθερώσεις στις 20 Απριλίου 

έχουν μειωθεί πάνω από 75 τοις εκατό. Αυτή η εξέλιξη ενισχύει την κυβέρνηση του 

κρατιδίου στη δράση της για την πανδημία του κορονοϊού. Η υπεύθυνη και συνετή 

συμπεριφορά της ευρείας πλειονότητας των ανθρώπων επιτρέπει την εφαρμογή αυτών των 

περαιτέρω σταδίων στην πορεία προς μία υπεύθυνη κανονικότητα. Τα μετριοπαθή ανοίγματα 

και οι προσαρμογές των μέτρων προστασίας πραγματοποιούνται υπό το πλαίσιο της συνεχούς 

εκτίμησης του συμβάντος λοίμωξης. 

Η νέα έκδοση της διάταξης για την προστασία από τον κορονοϊό ισχύει από τη Δευτέρα 15 

Ιουνίου 2020 και αρχικά ισχύει έως την 1η Ιουλίου 2020. Είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο 

www.land.nrw. 

http://www.land.nrw/


Οι νέοι κανονισμοί αναλυτικά 

Η προσαρμοσμένη διάταξη για την προστασία από τον κορονοϊό στη Βόρεια Ρηνανία-

Βεστφαλία προβλέπει τις παρακάτω τροποποιήσεις από τις 15 Ιουνίου 2020: 

1. Διοργανώσεις και εορταστικές εκδηλώσεις  

Διοργανώσεις 

Οι διοργανώσεις και οι συγκεντρώσεις έως και 100 ατόμων επιτρέπονται υπό όρους για τα 

προληπτικά μέτρα προστασίας και τήρησης απόστασης. Σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν 

κανονισμοί για την υγιεινή, τον έλεγχο της πρόσβασης, τη διασφάλιση μιας ελάχιστης 

απόστασης 1,5 μέτρου καθώς και την ιχνηλασιμότητα των θεατών και των συμμετεχόντων. 

Για διοργανώσεις με άνω από 100 θεατές ισχύουν διευρυμένες απαιτήσεις. Οι διοργανώσεις 

αυτές επιτρέπονται μόνο σε συντονισμό με τις σχετικές υγειονομικές αρχές. Επιπλέον, για 

αυτές τις διοργανώσεις απαιτείται ένα ιδιαίτερο πλάνο υγιεινής και προστασίας από λοίμωξη. 

Σε διοργανώσεις με σταθερά καθίσματα μπορεί για την κατάρτιση πλάνων κατανομής θέσεων 

και για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των συμμετεχόντων να καταργηθεί ο κανονισμός 

τήρησης της απόστασης 1,5 μέτρου. Αυτό ισχύει για εξωσχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα 

ή πολιτιστικές διοργανώσεις, εάν προβλέπονται σταθερά καθίσματα. Οι προδιαγραφές της 

ιχνηλασιμότητας προβλέπουν την καταγραφή των στοιχείων των συμμετεχόντων καθώς και 

την κατάρτιση ενός πλάνου κατανομής θέσεων, στο οποίο περιγράφεται σε ποιες θέσεις 

έχουν καθίσει τα εκάστοτε αναφερόμενα άτομα. 

Οι μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις, όπως φεστιβάλ, υπαίθριες γιορτές σε πόλεις και χωριά, 

περιοδεύοντα θεάματα, φεστιβάλ σκοποβολής και γιορτές κρασιού ή παρόμοιες εορταστικές 

εκδηλώσεις εξακολουθούν να απαγορεύονται μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020. Αυτό 

ισχύει,επίσης, για γιορτές μουσικής, φεστιβάλ και παρόμοιες πολιτιστικές εκδηλώσεις καθώς 

και αθλητικές εκδηλώσεις. 

Ιδιωτικές εορταστικές εκδηλώσεις  

Οι διοργανώσεις κοινωνικού κυρίως χαρακτήρα εξακολουθούν να απαγορεύονται. Εξαίρεση 

αποτελούν οι γιορτές για σημαντικές περιστάσεις, όπως επετείους, γάμους, βαπτίσεις, 

γενέθλια ή αποφοιτήσεις, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται ξανά υπό όρους. Αυτές οι 

εορταστικές εκδηλώσεις είναι εφικτές με συμμετοχή 50 ατόμων το ανώτερο, εφόσον 

τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και οι συμμετέχοντες καταγράφονται στα πλαίσια της 

ιχνηλασιμότητας. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί να αποφευχθεί η χρήση μάσκας 

στόματος-μύτης π.χ. κατά την τέλεση πολιτικών γάμων ή τη συγκέντρωση μετά από μία 

κηδεία. Αυτές οι εκδηλώσεις μπορούν να πραγματοποιούνται ξανά σε διαχωρισμένους 

χώρους καθώς και σε εγκαταστάσεις εστίασης και σε ξενοδοχεία. 

2. Εμπορικά καταστήματα, μουσεία και εστίαση  

Διευκολύνσεις ισχύουν από τις 15 Ιουνίου και για την περιορισμένη είσοδο σε σχέση με την 

επιφάνεια των εμπορικών καταστημάτων. Σε αυτήν την περίπτωση εφαρμόζεται η διεύρυνση 

από ένα άτομο ανά δέκα τετραγωνικά μέτρα σε ένα άτομο ανά επτά τετραγωνικά μέτρα 

επιφάνειας πωλήσεων του εμπορικού καταστήματος. Το ίδιο ισχύει και για τον περιορισμό 

των επισκεπτών σε μουσεία και εκθέσεις, καθώς και σε ζωολογικούς κήπους και πάρκα με 

ζώα. 



Τα μπαρ μπορούν να επαναλειτουργήσουν σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για τον 

υπόλοιπο κλάδο εστίασης σε σχέση με τα πρότυπα υγιεινής και προστασίας από λοίμωξη. Οι 

ντισκοτέκ και τα κλαμπ εξακολουθούν να παραμένουν κλειστά. Εξακολουθεί, επίσης, να 

απαγορεύεται η λειτουργία των οίκων ανοχής, των πορνείων και παρόμοιων εγκαταστάσεων. 

3. Εγκαταστάσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας 

Το ψήσιμο στη σχάρα σε δημόσιους χώρους ή εγκαταστάσεις επιτρέπεται ξανά από τις 15 

Ιουνίου. 

Μπορούν να πραγματοποιούνται υπαίθριες αγορές και παζάρια υπό τους όρους ενός 

ιδιαίτερου πλάνου υγιεινής και προστασίας από λοίμωξη. Επιτρέπεται, επίσης, η λειτουργία 

προσωρινών πάρκων ψυχαγωγίας με διάφορες επιχειρήσεις περιοδεύοντος θεάματος υπό τους 

όρους ενός ιδιαίτερου πλάνου υγιεινής και προστασίας από λοίμωξη και σε συντονισμό με τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές. 

Οι εγκαταστάσεις ευεξίας και σάουνας μπορούν να επαναλειτουργήσουν υπό τους όρους ενός 

ιδιαίτερου πλάνου υγιεινής και προστασίας από λοίμωξη. Το ίδιο ισχύει και για τις 

εγκαταστάσεις ευεξίας και τις πισίνες ψυχαγωγίας. Η περιορισμένη χρήση καταργείται για τις 

πισίνες με κολυμβητικούς διαδρόμους. 

4. Άθληση 

Από τη Δευτέρα επιτρέπεται ξανά η ενασχόληση με αθλήματα όχι χωρίς επαφή και σε 

κλειστούς χώρους για ομάδες έως δέκα ατόμων, συγγενείς σε ευθεία γραμμή και μέλη δύο 

νοικοκυριών. Σε υπαίθριους χώρους επιτρέπεται η άθληση με επαφή σε ομάδες έως και 30 

ατόμων. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των 

συμμετεχόντων με καταγραφή των στοιχείων. 

Επιτρέπονται ξανά οι αγώνες μαζικής άθλησης και ψυχαγωγικών αθλημάτων και σε 

κλειστούς χώρους και αίθουσες με τήρηση ενός πλάνου υγιεινής και προστασίας από 

λοίμωξη. 

 


