
11 iunie 2020 

O nouă variantă a Ordonanţei privind 

protecţia anti-coronavirus, cu noi relaxări, 

se aplică începând de luni  

Anumite evenimente cu mai mult de 100 de persoane şi evenimente festive private cu până la 

50 de persoane sunt posibile, cu respectarea de condiţii / Sportul de contact în spaţii închise cu 

până la zece persoane şi în aer liber cu până la 30 de persoane, permis / Alte facilităţi 

recreative şi de agrement se pot deschise 

Guvernul Regional comunică următoarele: 

Începând de luni, 15 iunie 2020, în Renania de Nord-Westfalia intră în vigoare alte modificări 

ale măsurilor de protecţie anti-coronavirus. Acestea vizează, pe lângă relaxări în ceea priveşte 

limitările accesului în magazine în funcţie de suprafaţă, printre altele evenimentele şi 

adunările cu mai mult de 100 de spectatori, care sunt din nou posibile în anumite condiţii, în 

special aceea a trasabilităţii participanţilor. Inclusiv petreceri private organizate cu ocazii 

speciale, cum sunt aniversările, nunţile, botezurile, zilele de naştere sau banchetele pot avea 

loc din nou cu maximum 50 de participanţi, cu respectarea condiţiilor de trasabilitate şi a 

măsurilor de igienă şi protecţie. De asemenea, cu respectarea condiţiilor, îşi pot relua 

activitatea centrele de wellness şi centrele acvatice. 

Relaxări se aplică şi pentru sportul de contact. Începând de luni, practicarea sporturilor în care 

contactul este inevitabil este din nou permisă inclusiv în spaţii închise pentru grupuri de până 

la zece persoane, în aer liber pentru grupuri de până la 30 de persoane. Competiţiile sportive 

în sporturile de masă şi de agrement se vor putea desfăşura din nou şi în săli, cu respectarea 

anumitor condiţii. 

Reglementările de principiu privind restricţionarea contactelor în spaţii publice şi obligaţia de 

a purta mască de protecţie în anumite zone cu trafic de public şi clienţi rămân în vigoare. Şi 

evenimentele cu număr mare participanţi rămân interzise, până cel mai devreme la 31 august 

2020. 

Evoluţia pozitivă a situaţiei epidemiologice în Renania de Nord-Westfalia face posibilă alte 

relaxări ale măsurilor de protecţie anti-coronavirus. Astfel, de la primele relaxări intrate în 

vigoare pe 20 aprilie, numărul infecţiilor noi în Renania de Nord-Westfalia a scăzut cu mai 

mult de 75 de procente. Această evoluţie încurajează Guvernul Regional să-şi continue 

calendarul de măsuri în pandemia de coronavirus. Comportamentul responsabil şi respectuos 

a marii majorităţi a oamenilor ne permite să facem următorii paşi pe drumul spre o 

normalitate responsabilă. Relaxările moderate şi modificările măsurilor de protecţie au loc cu 

evaluarea permanentă a situaţiei epidemiologice. 

Noua versiune a Ordonanţei privind protecţia anti-coronavirus intră în vigoare luni, 15 iunie 

2020, şi se aplică deocamdată până la 1 iulie 2020. Se poate accesa pe  www.land.nrw. 

Noile reglementări în detaliu 

http://www.land.nrw/


Ordonanţa privind protecţia anti-coronavirus pentru Renania de Nord-Wetsfalia prevede 

următoarele modificări începând din 15 iunie 2020: 

1. Evenimente şi evenimente festive 

Evenimente 

Evenimentele şi adunările cu până la 100 de persoane sunt permise cu respectarea măsurilor 

de distanţare şi protecţie. Trebuie respectate reglementări privind igiena, controlul accesului, 

garantarea unei distanţe minime de 1,5 metri, precum şi trasabilitatea spectatorilor şi 

participanţilor. Pentru evenimentele cu mai mult de 100 de spectatori se aplică cerinţe extinse. 

Acestea sunt permise numai cu aprobarea Direcţiei de Sănătate Publică competente. În plus, 

necesită un concept special de igienă şi prevenire a infecţiilor. 

Pentru evenimentele cu locuri fixe atribuite se poate renunţa la regula distanţei de 1,5 metri, 

dacă se fac planuri ale sălii şi se asigură trasabilitatea participanţilor. Acest lucru este valabil 

şi pentru oferte educative extraşcolare sau pentru evenimentele culturale, dacă se atribuie 

locuri fixe. Dispoziţiile privind trasabilitatea prevăd înregistrarea datelor participanţilor, 

precum şi elaborarea unui plan al sălii, din care să reiasă unde a stat fiecare persoană prezentă. 

Evenimentele festive cu număr mare de participanţi, cum sunt festivalurile populare, zilele 

oraşului, ale satului, străzii, festivalurile de tir şi serbările recoltei sau evenimente festive 

similare rămân în continuare interzise, până cel puţin la 31 august 2020. Interdicţia este 

valabilă şi pentru festivaluri muzicale, alte festivaluri şi evenimente culturale similare, precum 

şi pentru festivaluri sportive. 

Evenimente festive private 

Evenimentele cu caracter în principal social rămân în continuare interzise. Excepţie fac 

petrecerile organizate la ocazii speciale, cum sunt aniversările, nunţile, botezurile, zilele de 

naştere sau banchetele, care pot avea loc cu respectarea anumitor condiţii. Aceste evenimente 

sunt permise cu maximum 50 de participanţi, cu condiţia să fie respectate regulile de igienă şi 

ca participanţii să fie înregistraţi în sensul trasabilităţii. În aceste condiţii se poate renunţa la 

purtarea măştii de protecţie, de exemplu în timpul cununiilor civile sau reuniunilor care au loc 

după o înmormântare. Aceste celebrări pot avea loc din nou în spaţii separate, inclusiv în 

restaurante şi hoteluri. 

2. Magazine, muzee şi restaurante 

Începând cu 15 iunie intră în vigoare relaxări şi în privinţa limitării accesului în magazine în 

funcţie de suprafaţa acestora. Limitările se modifică de la o persoană per zece metri pătraţi la 

o persoană per şapte metri pătraţi suprafaţa comercială a magazinului. Această reglementare 

este valabilă şi pentru limitarea numărului de vizitatori în muzee şi expoziţii, precum şi în 

grădini zoologice şi parcuri. 

Barurile îşi vor putea relua activitatea cu respectarea dispoziţiilor de igienă şi de prevenire a 

infecţiilor care se aplică şi celorlalte tipuri de unităţi de alimentaţie publică. Cluburile şi 

discotecile rămân în continuare închise. Inclusiv locurile de practicare a prostituţiei, 

bordelurile şi centrele similare au în continuare interdicţie de funcţionare. 

3. Facilităţi recreative şi de agrement 



Grătarele în spaţii şi grădini publice sunt din nou posibile începând cu 15 iunie. 

Târgurile de vechituri pot avea loc cu condiţia existenţei unui concept de igienă şi prevenire a 

infecţiilor. Inclusiv parcurile de agrement temporare, unde activează mai multe companii de 

spectacole în aer liber, pot fi permise cu condiţia existenţei unui concept de igienă şi prevenire 

a infecţiilor şi cu aprobarea autorităţilor competente. 

Centrele de wellness şi saună îşi pot relua activitatea cu respectarea standardelor de igienă şi 

prevenire a infecţiilor. Acelaşi lucru este valabil pentru centrele acvatice de agreement. 

Limitarea aplicării la bazinele cu culoare nu mai este în vigoare. 

4. Sport 

Începând de luni, practicarea sporturilor în care contactul este inevitabil este permisă inclusiv 

în spaţii închise pentru grupuri de până la zece persoane, rude în linie directă sau aparţinători 

ai două gospodării. În aer liber, sporturile de contact se pot practica în grupuri de până la 30 

de persoane. În ambele cazuri trebuie garantată o trasabilitate a participanţilor, prin 

înregistrarea datelor acestora. 

Şi competiţiile în sporturile de masă şi de agrement sunt din nou permise, cu respectarea unui 

concept de igienă şi prevenire a infecţiilor, inclusiv în spaţii închise şi în săli. 


