11. lipanj 2020

Nova verzija pravilnika zaštite od
korone s dodatnim olakšicama vrijedit
će od ponedjeljka
Određeni događanja s više od 100 osoba i privatna svečana događanja s do 50 osoba, moguća
su pod određenim uvjetima / kontakti u sportu u zatvorenim prostorijama s do deset osoba i na
otvorenom s do 30 osoba dozvoljeno / Ostali rekreacijski i zabavni sadržaji mogu se otvoriti

Državna Vlada obavještava:
Od ponedjeljka, 15. lipnja 2020., daljnja prilagođavanja zaštitnih mjera od korone stupit će na
snagu u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji. Osim što olakšava ograničavanje pristupa maloprodajnom
prostoru, to uključuje događaje i okupljanja s više od 100 gledatelja, koja su opet moguća pod
određenim uvjetima, posebno radi sljedivosti sudionika. Čak i privatne proslave za izvanredne
prigode, poput obljetnica, vjenčanja, krštenja, rođendana ili maturalnih zabava mogu se
ponovno održati s maksimalno 50 sudionika, pod uvjetima za sljedivost higijenskih i zaštitnih
mjera. Nadalje, barovi kao i wellness sadržaji i vodeni parkovi mogu započeti s radom pod
određenim uvjetima.
Olakšanje se odnosi i na kontaktne sportove. Od ponedjeljka je dopuštena praksa
bezkontaktnih sportova u zatvorenim prostorijama za grupe do deset osoba, na otvorenom za
grupe do 30 osoba. Sportska natjecanja u masovnim i zabavnim sportovima, u skladu s
uvjetima, mogu se opet održati u dvoranama.
Ostaju osnovna pravila za ograničavanje kontakta u javnim prostorima i obaveza nošenja
prekrivača usta i nosa u određenim područjima s javnim prometom i prometom kupaca ostaju
na snazi. Veliki događanja također su zabranjeni najmanje do 31. kolovoza 2020. godine.
Pozitivan razvoj stanja infekcije u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji omogućuje dodatne prilagodbe
mjera zaštite od korone. Broj novih infekcija u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji pao je za više od 75
posto od prvih otvorenja 20. travnja. Taj razvoj događaja potvrđuje kurs Državne Vlade u
korona pandemiji. Odgovorno i obzirno ponašanje jasne većine osoba omogućuje, da se ti
daljnji koraci poduzmu na putu prema odgovorne normalnosti. Umjerena otvaranja i
prilagodbe zaštitnih mjera odvijaju se pod stalnom procjenom infekcijskog procesa.

Nova verzija pravilnika zaštite od korone stupa na snagu u ponedjeljak, 15. lipnja 2020. i
vrijedit će zasad do 1. srpnja 2020. Dostupna je na www.land.nrw.

Nova pravila u detalju
Sljedeće inovacije predviđene su u prilagođenom pravilniku o zaštiti od korone za Sjevernu
Rajnu-Vestfaliju od 15. lipnja 2020 .:

1. Događanja i svečana događanja
Događanja
Događanja i sastanci s do 100 osoba dopušteni su uz daljinske i zaštitne mjere. Ovdje se
primjenjuju propisi o higijeni, kontroli pristupa, osiguranje minimalne udaljenosti od 1,5
metara i sljedivosti gledatelja i sudionika. Za događaje s više od 100 gledatelja, primjenjuju se
dodatni zahtjevi. To je dopušteno samo uz savjetovanje s odgovarajućim zdravstvenim
tijelom. Osim toga, oni zahtijevaju poseban koncept higijene i zaštite od infekcije.
U slučaju događaja s fiksnim sjedalima, regulacija udaljenosti od 1,5 metra može se izostaviti
prilikom kreiranja planova za sjedenje i osiguravanja sljedivosti sudionika. To se odnosi i na
izvannastavne obrazovne ponude ili kulturne događaje ako postoje fiksna sjedala. Zahtjevi za
sljedivanje uključuju snimanje podataka sudionika i izradu plana sjedenja koji bilježi, gdje je
svaka osoba jela.
Veliki festivalski događaji poput pučkih festivala, gradskih, seoskih i uličnih festivala,
obilježavanja i festivali vina ili slična svečana događanja, i dalje su zabranjeni najmanje do
31. kolovoza 2020. godine. To se također odnosi na glazbene festivale, festivale i slične
kulturne događaje kao i sportske festivale.

Privatna svečana događanja
Događaji s pretežno društvenim karakterom i dalje ostaju zabranjeni. Iznimke se primjenjuju
na zabave za izvanredne prigode, poput obljetnica, vjenčanja, krštenja, rođendana ili
ceremonija diplomiranja, koje se mogu ponovno održati pod određenim uvjetima. Ovi svečani
događaji mogući su s maksimalno 50 sudionika, ako se poštuju higijenska pravila i ako se
sudionici zabilježe u smislu sljedivosti. U tim uvjetima, na primjer, u slučaju građanskih
brakova ili skupova nakon sprovoda, nošenje pokrivača usta i nosa nije potrebno. Ove
proslave također se mogu održati u odvojenim sobama u restoranima i hotelima.

2. Trgovina, muzeji i gastronomija
Od 15. lipnja također će se uspostaviti olakšice za ograničenje pristupa na temelju područja u
maloprodaji. Ovo se proširuje s jedne osobe na deset četvornih metara na jednu osobu na
sedam kvadratnih metara maloprodajnog prostora prodavaonice. Ovo se također odnosi na
ograničenja za posjete u muzejima i izložbama, kao i u zoološkim vrtovima i parkovima
životinja.
Barovi mogu ponovo početi s radom u skladu sa standardima higijene i zaštite od infekcije,
koji vrijede i za ostatak ugostiteljske industrije. Klubovi i diskoteke i dalje ostaju zatvoreni.
Lokacije prostitucije, bordeli i slični objekti i dalje imaju zabranu poslovanja.

3. Sadržaji za rekreaciju i slobodno vrijeme
Roštiljanje je ponovno moguće na javnim mjestima ili objektima od 15. lipnja.
Buvljaci se mogu odvijati pod uvjetima posebnog koncepta zaštite i higijene. Privremeni
zabavni parkovi velikog broja izložbi, mogu se odobriti prema posebnom konceptu zaštite i
zaštite od infekcije i uz savjetovanje s nadležnim Vlastima.
Wellness centri i saune mogu nastaviti s radom u skladu sa higijenskim i zaštitnim
standardima. Isto se odnosi na avanturističke i zabavne bazene. Ograničenje upotrebe na
staznim bazenima je ukinuto.
4. Sport
Od ponedjeljka, beskontaktni sportovi u zatvorenim prostorijama bit će mogući za grupe do
deset osoba, užu rodbinu ili članove dva domaćinstva. Kontaktni sport na otvorenom može se
odvijati u grupama do 30 osoba. U oba slučaja, sljedivost sudionika mora se osigurati
prikupljanjem podataka.
Natjecanja u popularnim i rekreacijskim sportovima, dopuštena su i u zatvorenim
prostorijama i dvoranama, uz pridržavanje koncepta higijene i infekcije.

