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Северен Рейн-Вестфалия удължава срока на действие на 
Наредбата за защита от коронавируса: При спортни 
събития се допускат повече зрители 
 
Ясни сигнали за любителските и популярните спортове в Северен 
Рейн-Вестфалия/Федералните провинции се договарят относно 
правилата за зрителите на спортни събития на националните 
отбори 
 
Правителството на федералната провинция съобщава: 
Във вторник, 15 септември 2020 г., кабинетът на федералната провинция реши 
да удължи срока на Наредбите за защита от коронавируса до 30 септември 
2020 г. включително. Промени има предимно в сферата на спорта: тук се 
допускат повече зрители във всички зони на спортните съоръжения. Освен 
това, предвид конкретните предизвикателства при отборните състезания със 
съответен интерес от страна на феновете, федералните провинции се 
договориха за общо решение по въпроса за зрителите на спортни събития на 
националните отборни, а оттам и на мачовете в Бундеслигата. Първоначално, в 
рамките на шестседмичен пробен период, спортните събития на националните 
отбори със зрители ще се провеждат отново, ако се спазват строги правила за 
хигиена и защита от инфекции. 
  
Министър-председателят Армин Лаше: „Обещахме ясно решение относно 
рамковите условия за хилядите спортни клубове в Северен Рейн-Вестфалия. 
Спортните събития се оживяват от подкрепата на феновете, от атмосферата 
при наличие на публика – това се отнася както за мачовете в Бундеслигата, 
така и за любителските и популярните спортове. Ето защо потърсихме връзка с 
любителския спорт и се застъпихме за бързо, единно решение за националните 
спортни събития в провинцията. Сега прилагаме и двете в приложимото 
законодателство, като по този начин създаваме още една отговорна 
нормалност. С концепции за защита от инфекции и ограничен капацитет, 
клубовете отново могат да изпълнят спортните си съоръжения с живот. Важи 
следното: Приоритет имат хигиенните концепции, мерките за защита и 
внимателния подход.“ 
  
Министърът на здравеопазването Карл-Йозеф Лауман: „Спортът бе поставен 
пред изпитание през последните няколко месеца. Всички знаят, че спортът 
живее от своите зрители и от атмосферата по стадионите. На много хора това 
им липсваше до болка. Но освен това е пределно ясно: Защитата от инфекции, 
а оттам и защитата на здравето трябва да е основен приоритет. Затова сега 
внимателно подхождаме към повторното отваряне за ограничен брой зрители. 
Но само ако се следи регионалното развитие на инфекцията и се осигурят 
специални мерки за хигиена и защита от инфекции. Това със сигурност ще бъде 
ново предизвикателство за всички участващи. Като цяло, досега много добре се 
справихме с предизвикателствата. И съм уверен, че и в този случай можем да 
го постигнем, ако всеки един от зрителите спазва дисциплинирано и отговорно 
специалните условия на мястото.“ 



Нови правила за спортни събития 
От 16 септември 2020 г. отново могат да присъстват повече от 300 зрители на 
спортни събития или състезания, при условие че е представена специална 
концепция за хигиена и защита от инфекции. При повече от 1000 зрители, както 
и при други събития, се прилага ограничение от една трета от капацитета на 
спортното съоръжение. В правилата за броя на участниците в безконтактните 
спортове също се допуска по-голям брой в полза на спортове с необичайни 
размери на отборите, така че всички играчи, които се изискват за съответния 
спорт, вече могат да участват в играта, дори ако надвишават максималния брой 
от 30. По този начин правителство на федералната република прилага 
решението, взето миналата седмица на съвместна среща на върха с 
представители на спортни клубове и сдружения. Специални правила се 
прилагат в рамките на пробен режим за спортни събития с национални отбори. 
  
Споразумение на провинциите за спортни събития с национални отбори 
Днес провинциите постигнаха съгласие по следните ключови точки за 
допускане на зрители до мачовете при игри на Бундеслигата и други 
национални отборни спортни състезания: 
  

 За шестседмичен пробен период трябва да бъдат тествани хигиенните 
концепции, които служат като основа за допускане на зрители до 
национални спортни събития. 
 

 Взети са предвид събитията относно настоящата пандемия. На 
събитията няма да бъдат допускани зрители, ако 7-дневната честота на 
заболяване на 100 000 жители на мястото на събитието е по-голяма или 
равна от 35 и степента на заразяване не може да бъде ясно определена. 
 

 Изискването за разстояние от 1,5 метра трябва да бъде гарантирано чрез 
намаляване на максималния брой зрители, разделяне на потоците 
посетители на входа и изхода и чрез забрана за сервиране и консумация 
на алкохол. 
 

 Носенето на защита за устата и носа е задължителна, докато не заемете 
седящото или правостоящото място. Трябва да се осигури достатъчна 
вентилация на местата за събития. 
 

 Разрешеният брой зрители се определя индивидуално за всяко място. 
Максималният допустим капацитет по време на шестседмичния пробен 
период е 20 процента от съответния капацитет на стадиона или залата 
при повече от 1000 зрители. 

  
Промените във всички наредби на провинция Северен Рейн-Вестфалия влизат 
в сила в сряда, 16 септември 2020 г. 
  
Съответните наредби ще бъдат публикувани в рамките на деня на 
www.land.nrw. 
  
Това прессъобщение е достъпно и в интернет на адреса на правителството на 
федералната провинция www.land.nrw 
  
Указания за защита на данните по отношение на социалните медии 
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