
11 czerwca 2020 

Nowa wersja rozporządzenia w sprawie 

ochrony przed koronawirusem z dalszymi 

ułatwieniami obowiązuje od poniedziałku  

Określone imprezy z udziałem ponad 100 osób oraz imprezy prywatne z udziałem do 50 osób 

są możliwe pod określonymi warunkami. / Dozwolone jest uprawianie sportów kontaktowych 

w zamkniętych pomieszczeniach z udziałem do dziesięciu osób oraz na wolnym powietrzu do 

30 osób. / Możliwe jest otwieranie dalszych obiektów rekreacyjnych i wypoczynkowych. 

Rząd kraju związkowego informuje: 

Od poniedziałku, 15 czerwca 2020 r. w Nadrenii Północnej-Westfalii wchodzą w życie 

dostosowane środki ochrony przed koronawirusem. Oprócz ułatwień w zakresie 

uzależnionego od powierzchni ograniczenia dostępu w handlu, dotyczą one między innymi 

imprez i zgromadzeń liczących ponad 100 widzów, które znów są możliwe pod warunkiem 

zapewnienia identyfikacji uczestników. Znów odbywać się mogą również imprezy prywatne z 

wyjątkowych okazji, takich jak jubileusze, wesela, chrzciny, urodziny lub imprezy 

pożegnalne z udziałem maksymalnie 50 osób, pod warunkiem zapewnienia możliwości 

identyfikacji uczestników oraz spełnienia wymogów w zakresie higieny i ochrony. Ponadto 

pod określonymi warunkami możliwe jest ponowne otwieranie barów, a także obiektów spa 

oraz basenów rekreacyjnych. 

Ułatwienia obejmują także sporty kontaktowe. Od poniedziałku możliwe jest uprawianie 

dyscyplin sportowych, które nie są bezkontaktowe, również w obiektach zamkniętych dla 

grup do dziesięciu osób oraz na otwartym powietrzu do 30 osób. Zawody w dyscyplinach 

sportu masowego i rekreacyjnego pod określonymi warunkami mogą znów odbywać się także 

w halach. 

W mocy pozostają zasadnicze regulacje dotyczące ograniczenia kontaktów w przestrzeniach 

publicznych oraz obowiązku noszenia maseczek w określonych obszarach ruchu publiczności 

i klientów. Również organizacja dużych imprez pozostaje zabroniona co najmniej do 31 

sierpnia 2020 roku. 

Pozytywny rozwój sytuacji epidemiologicznej w Nadrenii Północnej-Westfalii sprawia, że 

możliwe jest dalsze łagodzenie środków wprowadzonych w celu ochrony przed 

koronawirusem. Od początku luzowania obostrzeń 20 kwietnia liczba nowych zakażeń w 

Nadrenii Północnej-Westfalii spadła o ponad 75 procent. Taki rozwój sytuacji umacnia rząd 

krajowy na kursie obranym wobec pandemii koronawirusa. Odpowiedzialne postępowanie 

znacznej większości ludzi pozwala na pokonywanie kolejnych kroków na drodze do 

odpowiedzialnej normalności. Wyważone luzowanie środków ochrony odbywa się przy 

ciągłej ocenie sytuacji epidemiologicznej. 

Nowa wersja rozporządzenia w sprawie ochrony przed koronawirusem wchodzi w życie od 

poniedziałku 15 czerwca 2020 r. i obowiązuje na razie do 1 lipca 2020 r. Jest ona dostępna do 

wglądu na stronie www.land.nrw. 

Szczegóły nowych regulacji 

http://www.land.nrw/


Zmienione rozporządzenie Nadrenii Północnej-Westfalii w sprawie ochrony przed 

koronawirusem z dnia 15 czerwca 2020 r. przewiduje następujące ułatwienia: 

1. Imprezy i uroczystości  

Imprezy 
Imprezy i zgromadzenia z udziałem do 100 osób są dozwolone pod warunkiem stosowania się 

do wytycznych w zakresie ochrony i zachowania odstępu. Obowiązują przy tym regulacje w 

zakresie higieny, kontroli dostępu, zagwarantowania minimalnego dystansu 1,5 metra, a także 

możliwości identyfikacji widzów i uczestników. Dla imprez z udziałem powyżej 100 widzów 

obowiązują rozszerzone wymogi. Organizacja takich wydarzeń jest możliwa wyłącznie w 

porozumieniu z odpowiednimi organami ds. zdrowia. Ponadto wymagane jest opracowanie 

specjalnej koncepcji higieny i profilaktyki zakażeń. 

W przypadku imprez ze stałymi miejscami siedzącymi możliwe jest niestosowanie się do 

zasady zachowania odstępu co najmniej 1,5 m, jeśli opracowane zostaną plany 

rozmieszczenia siedzeń i zapewniona będzie identyfikacja uczestników. Dotyczy to także 

pozaszkolnych ofert edukacyjnych lub imprez kulturalnych, gdzie zapewnione są stałe 

miejsca siedzące. Wytyczne dotyczące identyfikacji przewidują zapisywanie danych 

uczestników oraz sporządzanie planu rozmieszczenia siedzeń, z którego będzie wynikało, 

gdzie siedziały poszczególne osoby. 

Duże uroczystości, takie jak festyny ludowe, miejskie, wiejskie i uliczne, festyny strzeleckie, 

festiwale wina i tym podobne imprezy pozostają w dalszym ciągu zabronione co najmniej do 

31 sierpnia 2020 r. Dotyczy to także festynów muzycznych, festiwali i tym podobnych imprez 

kulturalnych, a także sportowych. 

Imprezy prywatne  

Imprezy o charakterze przede wszystkim towarzyskim są w dalszym ciągu zabronione. 

Wyjątek stanowią imprezy ze szczególnych okazji, takich jak jubileusze, wesela, chrzciny, 

urodziny lub imprezy pożegnalne, które mogą być znów organizowane pod określonymi 

warunkami. W takich wydarzeniach może wziąć udział maksymalnie 50 osób, jeśli 

przestrzegane są zasady higieny oraz możliwa jest identyfikacja uczestników. W takich 

okolicznościach, na przykład podczas ślubów cywilnych lub spotkań po pogrzebie, możliwe 

jest także zrezygnowanie ze stosowania maseczek. Takie uroczystości mogą też znów 

odbywać się w wydzielonych pomieszczeniach w placówkach gastronomicznych i hotelach. 

2. Handel, muzea i gastronomia  

Od 15 czerwca ułatwienia obejmują także obowiązujące w handlu ograniczenie dostępu w 

zależności od powierzchni. Zostanie ono rozszerzone od jednej osoby na dziesięć metrów 

kwadratowych do jednej osoby na siedem metrów kwadratowych powierzchni sprzedażowej 

sklepu. Dotyczy to także ograniczenia liczby odwiedzających w muzeach, na wystawach oraz 

w ogrodach zoologicznych. 

Bary mogą wznowić działalność zgodnie z normami w zakresie higieny i profilaktyki 

zakażeń, obowiązującymi dla pozostałych obiektów gastronomicznych. Kluby i dyskoteki w 

dalszym ciągu pozostają zamknięte. Również działalność domów publicznych i tym 

podobnych obiektów pozostaje w dalszym ciągu zabroniona. 

3. Obiekty wypoczynkowe i rekreacyjne 



Od 15 czerwca znów możliwe jest grillowanie w miejscach publicznych. 

Targi staroci i pchle targi mogą odbywać się pod warunkiem zastosowania specjalnej 

koncepcji higieny i profilaktyki zakażeń. Dozwolona może być także działalność 

tymczasowych parków rekreacyjnych złożonych z licznych budek jarmarcznych, pod 

warunkiem przestrzegania specjalnej koncepcji higieny i profilaktyki zakażeń oraz w 

porozumieniu z właściwymi władzami. 

Obiekty spa i sauny mogą wznowić działalność pod warunkiem przestrzegania standardów w 

zakresie higieny i profilaktyki zakażeń. To samo dotyczy basenów rekreacyjnych i parków 

wodnych. Zniesione zostało ograniczenie korzystania z basenów sportowych. 

4. Sport 

Od poniedziałku możliwe jest także uprawianie dyscyplin sportowych, które nie są 

bezkontaktowe, również w obiektach zamkniętych dla grup do dziesięciu osób, krewnych w 

linii prostej oraz członków dwóch gospodarstw domowych. Na wolnym powietrzu możliwe 

jest uprawianie sportu kontaktowego w grupach liczących do 30 osób. W obu przypadkach 

konieczne jest zapewnienie identyfikacji uczestników przez zapisywanie ich danych. 

Znów dozwolone jest także organizowanie zawodów w dyscyplinach sportu masowego i 

rekreacyjnego również w zamkniętych pomieszczeniach i halach, pod warunkiem 

przestrzegania koncepcji w zakresie higieny i profilaktyki zakażeń. 

 


