
Fragen und Antworten zur Coronaschutzverordnung ab 25. Januar 2021 

Pytania i odpowiedzi dotyczące rozporządzenia w sprawie ochrony przed 

koronawirusem od dnia 25 stycznia 2021 r. 

 

Rozporządzenie w sprawie ochrony przed koronawirusem – obowiązuje od 25 

stycznia  

19 stycznia władze państwa i krajów związkowych 

zdecydowały o przedłużeniu obowiązujących środków i 

regulacji oraz uchwaleniu nowych regulacji. Od kiedy 

nowe regulacje obowiązują w Nadrenii Północnej-

Westfalii? 

19 stycznia premierzy krajów związkowych oraz kanclerz Merkel doszli do porozumienia w 

sprawie przedłużenia obowiązujących od 11 stycznia środków i regulacji do 14 lutego 2021 r., 

a także wprowadzenia dodatkowych regulacji w celu jeszcze skuteczniejszego ograniczenia 

rozprzestrzeniania się wirusa. W Nadrenii Północnej-Westfalii nowe regulacje wchodzą w 

życie wraz z obowiązującym od 25 stycznia 2021 r. rozporządzeniem w sprawie ochrony 

przed koronawirusem. 

Premier Armin Laschet poinformował o wynikach obrad władz państwa i krajów 

związkowych (do wideo). 

Jakie ograniczenia w zakresie kontaktów obowiązują? 

Do 14 lutego obowiązują następujące ograniczenia w zakresie kontaktów: 

Spotkania w przestrzeni publicznej są dozwolone wyłącznie dla członków jednego 

gospodarstwa domowego oraz jednej dodatkowej osoby. Tej osobie mogą towarzyszyć 

wymagające opieki dzieci z jej gospodarstwa domowego. W ramach realizowania prawa do 

kontaktów z dzieckiem również żyjącemu oddzielnie rodzicowi mogą towarzyszyć dzieci 

wymagające opieki. 

W dalszym ciągu bez zmian obowiązują dotychczasowe wyjątki dotyczące minimalnego 

dystansu, określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony przed koronawirusem. 

Ograniczenie nie dotyczy więc m.in. dzieci bawiących się na placu zabaw, korzystania ze 

środków lokalnego publicznego transportu pasażerskiego w maseczkach medycznych oraz 

towarzyszenia i opieki nad osobami nieletnimi oraz potrzebującymi wsparcia. 

Czy wprowadzone zostały zmiany w obowiązku noszenia 

maseczek? 

Tak. Od 25 stycznia 2021 r. w określonych miejscach wprowadzony został obowiązek 

noszenia maseczki medycznej. Maseczki medyczne w rozumieniu rozporządzenia w sprawie 

ochrony przed koronawirusem to tak zwane maseczki chirurgiczne zgodne z normą EN 14683 

(ta informacja musi być podana na opakowaniu) lub maseczki w standardzie KN95/N95 lub 

https://www.land.nrw/de/media/video/presse-briefing-zur-aktuellen-lage-und-zu-weiteren-massnahmen-der-landesregierung-im-70


FFP2. Obowiązek noszenia maseczki medycznej obowiązuje niezależnie od zachowania 

odstępu minimalnego 

 w sklepach detalicznych, aptekach, na stacjach benzynowych, w bankach itp. a także 

w gabinetach lekarskich i tym podobnych placówkach medycznych, 

 w środkach lokalnego publicznego transportu pasażerskiego – także na dworcach i 

przystankach, 

 podczas mszy i innych zgromadzeń w celach religijnych, także na miejscu siedzącym. 

Zgodnie z prawem federalnym (Rozporządzenie Federalnego Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej w sprawie ochrony zdrowia pracowników przed SARS-CoV-2 z dnia 20 stycznia 

2021 r.) obowiązek noszenia maseczki medycznej obowiązuje także w miejscu pracy 

wszędzie tam, gdzie nie jest zachowywany minimalny dystans wynoszący 1,5 metra. W takim 

przypadku pracodawca musi udostępnić maseczki medyczne. 

Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje w dalszym ciągu szczególnie w następujących 

obszarach, przy czym wystarczające jest tu stosowanie zwykłej maseczki: 

 w zamkniętych pomieszczeniach w przestrzeni publicznej, o ile są one dostępne także 

dla klientów lub odwiedzających – z kontrolą dostępu lub bez, 

 na targach i w tym podobnych punktach sprzedaży na zewnątrz, 

 przed sklepami detalicznymi oraz na przynależnych do nich parkingach i drogach, 

Dlaczego w określonych miejscach noszenie zwykłej 

maseczki jest niewystarczające? 

Noszenie maseczki zakrywającej usta i nos okazało się szczególnie skutecznym środkiem w 

czasie pandemii. Zwykłe maseczki zapewniają osobie noszącej mniejszą ochronę, niż jej 

otoczeniu. Ze względu na potencjalnie bardziej zaraźliwe mutacje wirusa, władze państwa i 

krajów związkowych zwracają uwagę, że maseczki medyczne – tak zwane maseczki 

chirurgiczne lub maseczki w standardzie KN95/N95 lub FFP2 – zapewniają lepszą ochronę 

niż maseczki codzienne, które nie muszą spełniać żadnych norm w zakresie skuteczności 

filtrowania. Tym samym nie ma możliwości zagwarantowania ich działania ochronnego. 

W związku z tym, zgodnie z postanowieniami władz państwa i krajów związkowych z dnia 

19 stycznia 2021 r., w Nadrenii Północnej-Westfalii od 25 stycznia 2021 r. obowiązuje nakaz 

noszenia maseczek medycznych w placówkach handlowych, gabinetach lekarskich oraz 

środkach lokalnego publicznego transportu pasażerskiego (także na dworcach i przystankach). 

Dotyczy to także mszy oraz innych zgromadzeń w celach religijnych, także na miejscu 

siedzącym. 

Czym są „maseczki medyczne” i jak je rozpoznać? 

Za maseczki medyczne uważane są maseczki chirurgiczne, maseczki FFP2/FFP3 (bez 

zaworu) i tym podobne maseczki, jak maseczki do ochrony dróg oddechowych przed 

koronawirusem (maseczki CPA, np. KN95/N95). Maseczki chirurgiczne są znane z wizyt u 

lekarza lub w szpitalu. Są one wykonane z tworzyw sztucznych, mają prostokątny kształt z 

zakładkami i zwykle występują w kolorze zielonym lub niebieskim. Maseczka dopuszczona 

zgodnie z DIN EN 14683 uważana jest za maseczkę medyczną. Maseczka FFP2 

(wyprodukowana zgodnie z DIN EN 149) jest zwykle wykonana z wielowarstwowej, białej 

włókniny i ma kształt przypominający dziób. 



Cechy maseczek FFP2 (oraz porównywalnych maseczek CPA) przedstawia aktualna broszura 

informacyjna MAGS. Maseczki chirurgiczne oraz FFP jako wyroby medyczne lub środki 

ochrony indywidualnej przechodzą specjalną, określoną w przepisach procedurę, zanim 

zostaną wprowadzone na rynek europejski. Wszystkie są więc opatrzone nadrukiem 

zawierającym dane producenta, jednoznaczne oznaczenie modelu oraz oznaczenie CE, które 

oznacza, że producent deklaruje zgodność z europejskimi przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa. W przypadku maseczki chirurgicznej dane znajdują się na opakowaniu, a nie 

na samej maseczce. 

Jakie zasady obowiązują dla dzieci w odniesieniu do 

obowiązku noszenia maseczek? 

W dalszym ciągu dzieci poniżej wieku szkolnego są zwolnione z obowiązku noszenia 

maseczek. Jeśli w przypadku dzieci poniżej 14 lat maseczka medyczna nie jest dobrze 

dopasowana, mogą one nosić zwykłą maseczkę także w miejscach, w których wymagane jest 

noszenie maseczki medycznej. 

Czy obowiązuje obowiązek pracy zdalnej? 

Federalne Ministerstwo Pracy wydało rozporządzenie (Rozporządzenie Federalnego 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ochrony zdrowia pracowników przed 

SARS-CoV-2 z dnia 20 stycznia 2021 r.), które przewiduje, że wszędzie, gdzie jest to 

możliwe, pracodawcy muszą umożliwić swoim pracownikom pracę zdalną. Ma to na celu 

ograniczenie kontaktów w miejscu pracy oraz po drodze do pracy. Rozporządzenie wkrótce 

wejdzie w życie. 

Jaki jest stan prawny obowiązujący dla gastronomii oraz 

ofert noclegowych?  

Restauracje i lokale gastronomiczne pozostają zamknięte, dotyczy to zasadniczo także 

stołówek i kantyn. 

Dozwolone są tylko usługi z dowozem i odbiorem. Kantyny zakładowe i stołówki w 

instytucjach edukacyjnych mogą być wyjątkowo udostępniane w celu zaopatrzenia 

pracowników lub osób korzystających z instytucji edukacyjnych wyłącznie w przypadku, gdy 

w przeciwnym razie nie ma możliwości utrzymania przebiegu pracy lub działalności 

edukacyjnej. 

Oferta noclegowa do celów prywatnych jest zabroniona. Noclegi zawodowe/służbowe nie są 

zaliczane do noclegów prywatnych. 

Czy handel detaliczny jest zamknięty? 

Tak. Handel detaliczny pozostaje zamknięty do dnia 14 lutego. Zamknięcie nie obejmuje: 

sklepów spożywczych, usług z dostawą i odbiorem, sklepów z napojami, targów produktów 

spożywczych, aptek, sklepów ze zdrową żywnością, sklepów medycznych, sklepów z 

artykułami dla niemowląt, drogerii, stacji benzynowych, banków, kas oszczędnościowych, 

placówek pocztowych, kiosków i sklepów z prasą, sklepów zoologicznych, hurtowni (dla 

klientów hurtowych), wydawania żywności przez instytucje społeczne (Tafel). 

https://broschuerenservice.mags.nrw/files/3/f/3f4c1e48bac2b5f29e973d3039ec31af.pdf
https://broschuerenservice.mags.nrw/files/3/f/3f4c1e48bac2b5f29e973d3039ec31af.pdf


Czy sprzedaż wysyłkowa oraz odbieranie towarów przez 

klientów jest możliwe? 

Tak. Handel wysyłkowy oraz dostarczanie zamówionych towarów są dozwolone. Odbieranie 

zamówionych towarów przez klientów jest dozwolone wyłącznie, jeśli możliwe jest 

bezkontaktowa realizacja z zachowaniem środków ochrony przed zakażeniem. 

Czy sklepy budowlane mogą być otwarte? 

Sklepy budowlane oraz ogrodnicze mogą być w dalszym ciągu otwarte w celu zapewnienia 

zaopatrzenia dla osób prowadzących działalność. Dla innych osób wstęp nie jest dozwolony. 

Jakie zasady obowiązują dla szkół?  

Zajęcia stacjonarne są wstrzymane do dnia 14 lutego 2021 r. 

Od poniedziałku 11 stycznia 2021 r. we wszystkich szkołach i rodzajach szkół, dla wszystkich 

roczników zajęcia prowadzone będą w trybie zdalnym. Dotyczy to zasadniczo także klas 

maturalnych. 

Na stronach Ministerstwa Szkolnictwa i Edukacji znajdują się szczegółowe informacje 

dotyczące koronawirusa i szkół. 

Czy dostępna jest oferta w zakresie opieki w szkołach, jeśli 

rodzice nie mają możliwości opiekować się dziećmi? 

Tak. Wszyscy rodzice są jednak wzywani, by – w miarę możliwości – opiekować się dziećmi 

w domu, aby w ten sposób przyczynić się do ograniczenia kontaktów. 

Jednocześnie od 11 stycznia 2021 r. wszystkie szkoły zapewniają ofertę w zakresie opieki nad 

dziećmi dla uczniów klas 1–6, które nie mogą przebywać w domu ze względu na brak 

możliwości opieki lub zagrożenie dobra dziecka. 

Dla uczniów i uczennic wymagających specjalnego wsparcia edukacyjnego w szkołach 

specjalnych lub w szkołach wspólnej nauki, wymagających specjalnej opieki, np. w szkołach 

specjalnych nastawionych na rozwój umysłowy oraz rozwój fizyczny i motoryczny, w 

porozumieniu z rodzicami lub opiekunami prawnymi konieczne jest zapewnienie opieki także 

dla starszych dzieci. 

Jakie zasady obowiązują dla placówek dziennej opieki nad 

dziećmi? 

W okresie od dnia 11.01.2021 do 14.02.2021 r. obowiązują następujące zasady: 

Obowiązuje gwarancja opieki, jednak uprasza się wszystkich rodziców, by w miarę 

możliwości sami zapewniali swoim dzieciom opiekę. Nie obowiązuje zakaz wstępu. 

Dzieci, dla których uczęszczanie do placówki dziennej opieki jest nieodzowne, mogą w 

dalszym ciągu uczęszczać do placówek. Ponieważ ze względu na aktualną sytuację pandemii 

http://www.schulministerium.nrw.de/


koronawirusa praca musi odbywać się w stałych grupach, określony w umowie pomiędzy 

rodzicami a placówkami zakres opieki jest zasadniczo zredukowany o 10 godzin (z 45 na 35, 

z 35 na 25, z 25 na 15 godzin). W przypadku punktów dziennej opieki nad dziećmi oferta 

dostępna jest zasadniczo w uzgodnionym zakresie. 

Jeśli rodzice potrzebują pomocy i opieki nad dziećmi, otrzymają ją. Dotyczy to szczególnie 

przyczyn zawodowych, rodzinnych i dotyczących samego dziecka. 

Żadne dziecko nie może być poszkodowane przez „lockdown”. Rodzice powinni szukać 

pełnego zaufania kontaktu ze swoimi placówkami dziennej opieki nad dziećmi oraz 

opiekunami. 

Czy aktualna oferta w zakresie opieki jest skierowana 

tylko do rodziców wykonujących tzw. kluczowe zawody? 

Nie. Opieka jest zasadniczo możliwa dla wszystkich dzieci, jeśli jest to konieczne. 

Czy szkoły wyższe oraz pozaszkolne oferty edukacyjne w 

służbie publicznej są otwarte? 

Zajęcia dydaktyczne i egzaminy w szkołach wyższych oraz szkołach zdrowia publicznego są 

dozwolone pod warunkami określonymi w Ustawie o zapobieganiu chorobom zakaźnym. 

Stacjonarne zajęcia dydaktyczne są jednak dozwolone wyłącznie w sytuacjach, gdy nie mogą 

zostać przeprowadzone zdalnie lub przełożone bez poważnych niekorzyści dla osób 

studiujących. 

Egzaminy z obowiązkiem obecności oraz działania przygotowujące do nich są dozwolone 

wyłącznie w przypadkach, gdy z ważnych przyczyn nie ma możliwości ich przełożenia lub 

przełożenie byłoby niemożliwe dla osób egzaminowanych. 

Co z organizacjami kulturalnymi? 

Organizowanie koncertów i występów w teatrach, operach i salach koncertowych, kinach i 

innych publicznych lub prywatnych obiektach (kulturalnych) jest zabronione do 14 lutego 

2021 r. To samo dotyczy działalności muzeów, wystaw sztuki, galerii, pałaców, zamków, 

miejsc pamięci i tym podobnych obiektów. Dozwolona jest tylko działalność kin 

samochodowych, w których zachowany zostanie odstęp 1,5 metra pomiędzy samochodami. 

Jakie zasady obowiązują dla zawodowych muzyków? 

Próby zaliczające się do wykonywania zawodu są w dalszym ciągu dozwolone. Zawodowi 

muzycy mogą też wykonywać koncerty i występy bez udziału publiczności w celu nagrania 

lub transmisji przez radio lub Internet. 

Jakie zasady obowiązują dla sportu rekreacyjnego i 

amatorskiego? 

Uprawianie sportu rekreacyjnego i amatorskiego jest – podobnie jak wiosną – zabronione na 

oraz w publicznych lub prywatnych obiektach sportowych, studiach fitness, basenach itp. 

Dotyczy to także indywidualnych dyscyplin sportowych w obiektach/klubach sportowych, jak 



np. tenis czy golf. Dozwolone jest uprawianie joggingu, marszu itp. pod warunkiem 

przestrzegania ograniczeń w zakresie kontaktów. 

Co z lokalami rekreacyjnymi i rozrywkowymi? 

Do 14 lutego 2021 r. zabroniona jest działalność 

 basenów pływackich i rekreacyjnych, solariów, saun, term i tym podobnych obiektów, 

 ogrodów zoologicznych, parków rekreacyjnych, wewnętrznych placów zabaw i tym 

podobnych obiektów rekreacyjnych (wewnętrznych i zewnętrznych), 

 salonów gier, kasyn i tym podobnych obiektów, 

 klubów, dyskotek i tym podobnych obiektów, 

 domów publicznych i tym podobnych obiektów, 

 statków wycieczkowych, powozów, zabytkowych kolejek i tym podobnych obiektów. 

W punktach przyjmowania zakładów oraz punktach bukmacherskich dozwolone jest tylko 

przyjmowanie kuponów, zakładów itp. Pobyt wykraczający poza ten zakres (na przykład w 

celu oglądania meczy lub wydarzeń, których dotyczą zakłady) jest niedozwolony. 

Czy dozwolone są wydarzenia i zgromadzenia? 

Wydarzenia i zgromadzenia, które nie podlegają specjalnym regulacjom rozporządzenia w 

sprawie ochrony przed koronawirusem, są zabronione do 14 lutego 2021 r. 

Dozwolone pozostają – pod warunkami określonymi dla poszczególnych przypadków – 

między innymi: 

 zgromadzenia na podstawie ustawy o zgromadzeniach (np. demonstracje) 

 wydarzenia służące do realizacji podstawowego zaopatrzenia społeczeństwa, 

utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz służące użyteczności 

publicznej i zabezpieczeniu warunków bytowych (np. także zebrania partyjne w celu 

wyłonienia kandydatów okręgów wyborczych lub akcje krwiodawstwa), które z 

przyczyn prawnych lub faktycznych nie mogą zostać przeniesione na okres po 14 

lutego 2021 r. 

 posiedzenia prawnie przewidzianych gremiów, towarzystw, partii, stowarzyszeń lub 

wspólnot mieszkaniowych, które nie mogą zostać przeprowadzone cyfrowo 

 pogrzeby 

 śluby cywilne 

 msze. 

Jakie zasady obowiązują dla mszy oraz innych 

zgromadzeń w celach religijnych? 

Kościoły i wspólnoty religijne decydują przy uwzględnieniu lokalnej sytuacji 

epidemiologicznej, w jakim zakresie zgromadzenia w celach religijnych mogą odbywać się z 

udziałem osób i informują właściwe władze na miejscu. 

Zapewniają zachowanie minimalnego dystansu, ograniczają liczbę uczestników, wprowadzają 

obowiązek zgłoszenia dla zgromadzeń, w przypadku których spodziewana jest taka liczba 

odwiedzających, która mogłaby doprowadzić do przekroczenia pojemności, zobowiązują 

uczestników do noszenia maseczek medycznych (tzw. maseczki chirurgiczne lub maseczki 



wg standardów KN95/N95 lub FFP2) także na miejscu siedzącym, rejestrują dane kontaktowe 

uczestników i rezygnują ze śpiewania pieśni. 

Regulacje dotyczące mszy i innych zgromadzeń w celach religijnych, które powinny zostać 

opracowane przez kościoły i wspólnoty religijne zgodnie z § 1 ust. 3 rozporządzenia w 

sprawie ochrony przed koronawirusem, powinny zostać przedłożone: 

 w kancelarii Kancelarii Państwa kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii 

przez kościoły i inne organizacje zrzeszające wspólnoty religijne. W tym celu 

WYŁĄCZNIE KOŚCIOŁY I INNE ORGANIZACJE ZRZESZAJĄCE 

WSPÓLNOTY RELIGIJNE mogą zgłaszać się przez e-mail na adres: 

Referat_I_B3@stk.nrw.de.   

 we właściwej gminie przez parafie, które nie przynależą do żadnego kościoła lub 

organizacji zrzeszającej. 

Parafie przynależące do kościoła lub organizacji zrzeszającej są zobowiązane do uzgodnienia 

swoich koncepcji ochrony w obrębie danego kościoła lub danej organizacji zrzeszającej. 

Czy mają Państwo pytania dotyczące rozporządzenia w 

sprawie ochrony przed koronawirusem? 

Można je kierować na adres e-mail corona@nrw.de.  
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