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Düsseldorf, 15 Σεπτεμβρίου 2020

Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία παρατείνει τη διάταξη για την
προστασία από τον κορονοϊό: Επιτρέπονται περισσότεροι
θεατές σε αθλητικές διοργανώσεις
Σαφή σήματα για τα ερασιτεχνικά και τα ψυχαγωγικά αθλήματα στη
Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία / Τα κρατίδια συμφωνούν σχετικά με τους
κανονισμούς για τους θεατές σε ομαδικές αθλητικές εκδηλώσεις σε
ομοσπονδιακό επίπεδο
Η κυβέρνηση του κρατιδίου ανακοινώνει τα εξής:
Το υπουργικό συμβούλιο του κρατιδίου αποφάσισε την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020,
την παράταση των διατάξεων για τον κορονοϊό μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
Τροποποιήσεις υπάρχουν κυρίως στον τομέα της άθλησης: Σε αυτήν την περίπτωση
επιτρέπονται ξανά περισσότεροι θεατές στα αθλητικά κέντρα σε όλες τις περιοχές.
Επιπλέον, τα κρατίδια συμφώνησαν σχετικά με μία κοινή διαδικασία στο θέμα των
θεατών σε ομαδικές αθλητικές εκδηλώσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο και επομένως
και σε παιχνίδια του γερμανικού ομοσπονδιακού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου
ενόψει των ιδιαίτερων προκλήσεων που θέτουν οι ομαδικοί αγώνες με ανάλογο
ενδιαφέρον οπαδών. Οι ομαδικές αθλητικές εκδηλώσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο
επιτρέπεται να διοργανώνονται ξανά με θεατές για μία δοκιμαστική λειτουργία
διάρκειας αρχικά έξι εβδομάδων, εφόσον τηρούνται αυστηροί κανόνες για την υγιεινή
και την προστασία από μόλυνση.
Πρωθυπουργός Armin Laschet: «Λάβαμε μία ξεκάθαρη απόφαση για τις
προϋποθέσεις σχετικά με τις πολλές χιλιάδες αθλητικές ενώσεις στη Βόρεια ΡηνανίαΒεστφαλία. Οι αθλητικές διοργανώσεις ζουν από την υποστήριξη των οπαδών και
από την ατμόσφαιρα με κοινό – αυτό ισχύει τόσο για τα παιχνίδια του γερμανικού
ομοσπονδιακού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, όσο και για τα ερασιτεχνικά και τα
ψυχαγωγικά αθλήματα. Για τον λόγο αυτόν επιζητήσαμε σε επίπεδο κρατιδίων την
ανταλλαγή απόψεων με φορείς της ερασιτεχνικής άθλησης και επιδιώξαμε μία γοργή,
ενιαία λύση για τις αθλητικές διοργανώσεις σε όλη την Ομοσπονδία. Σήμερα
εφαρμόζουμε και τα δύο στο ισχύον δίκαιο, επιτυγχάνοντας έτσι ένα ακόμα βήμα
προς μία υπεύθυνη κανονικότητα. Μέσω ασφαλών προγραμμάτων προστασίας από
τη μόλυνση και ορίων σε σχέση με τη χωρητικότητα, οι ενώσεις μπορούν πλέον να
γεμίζουν και πάλι με ζωή τα αθλητικά κέντρα τους. Εδώ ισχύει το εξής:
Προτεραιότητα έχουν τα πλάνα υγιεινής, τα μέτρα προστασίας και οι συνετές
διαδικασίες.»
Υπουργός Υγείας Karl-Josef Laumann: «Η άθληση υπέστη σκληρή δοκιμασία τους
τελευταίους μήνες. Όλοι γνωρίζουν ότι η άθληση ζει από τους θεατές και τη διάθεση
στα στάδια. Αυτό έλειψε έντονα σε πολλούς. Σαφές είναι, επίσης, το εξής: Η
προστασία από τη μόλυνση και, επομένως, η προστασία της υγείας πρέπει να έχουν
μέγιστη προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτόν υιοθετούμε πλέον με προσοχή την
επανέγκριση ενός περιορισμένου αριθμού θεατών. Ωστόσο, μόνον εφόσον
λαμβάνεται υπόψη το συμβάν μόλυνσης σε περιφερειακό επίπεδο και εξασφαλίζονται
ιδιαίτερα μέτρα υγιεινής και προστασίας από μόλυνση. Σίγουρα, αυτό αποτελεί μία
νέα πρόκληση για όλους τους συμμετέχοντες. Σε γενικές γραμμές, μέχρι τώρα έχουμε

αντιμετωπίσει πολύ καλά τις προκλήσεις. Και είμαι βέβαιος ότι και σε αυτήν την
περίπτωση θα έχουμε επιτυχία, εάν κάθε θεατής τηρεί πειθαρχημένα και υπεύθυνα
τις ιδιαίτερες προϋποθέσεις στον χώρο της εκάστοτε διοργάνωσης.»
Νέοι κανόνες για τις αθλητικές διοργανώσεις
Από τις 16 Σεπτεμβρίου 2020 επιτρέπεται ξανά να παρευρίσκονται πάνω από 300
θεατές σε αθλητικές διοργανώσεις ή σε αθλητικούς αγώνες, εφόσον υπάρχει ένα
ιδιαίτερο πλάνο υγιεινής και προστασίας από τη μόλυνση. Για περισσότερους από
1.000 θεατές ισχύει – όπως και για τις λοιπές διοργανώσεις – το ανώτατο όριο
κάλυψης των αθλητικών κέντρων κατά το ένα τρίτο της κανονικής χωρητικότητάς
τους. Διευρύνθηκε και ο κανονισμός για τον αριθμό των συμμετεχόντων σε αθλήματα
όχι χωρίς επαφή προς όφελος των αθλημάτων με ασυνήθιστα μεγέθη ομάδων, ώστε
πλέον να συμμετέχουν στο παιχνίδι όλες οι παίκτριες ή οι παίκτες που απαιτεί το
εκάστοτε άθλημα – ακόμα και όταν ο μέγιστος αριθμός υπερβαίνει τα 30 άτομα. Σε
αυτήν την περίπτωση, η κυβέρνηση του κρατιδίου εφαρμόζει αυτά που
συμφωνήθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες σε μία κοινή σύνοδο με εκπροσώπους
των αθλητικών ενώσεων και συλλόγων. Ιδιαίτεροι κανονισμοί ισχύουν στο πλαίσιο
μιας δοκιμαστικής λειτουργίας για τις ομαδικές αθλητικές εκδηλώσεις σε
ομοσπονδιακό επίπεδο.
Συμφωνία των κρατιδίων για τις ομαδικές αθλητικές εκδηλώσεις σε
ομοσπονδιακό επίπεδο
Τα κρατίδια συμφώνησαν σήμερα τα παρακάτω σημεία αναφοράς για την έγκριση
θεατών σε παιχνίδια του γερμανικού ομοσπονδιακού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου
και σε άλλους αγώνες ομαδικής άθλησης σε ομοσπονδιακό επίπεδο:


Με μία δοκιμαστική λειτουργία διάρκειας έξι εβδομάδων πρέπει να
δοκιμαστούν τα πλάνα υγιεινής, τα οποία εξυπηρετούν ως βάση για την
έγκριση θεατών σε αθλητικές διοργανώσεις σε όλη την Ομοσπονδία.



Λαμβάνεται υπόψη το τρέχον συμβάν της πανδημίας. Έτσι, οι θεατές σε
διοργανώσεις δεν επιτρέπονται σε περίπτωση συχνότητας εμφάνισης 35 ή
περισσότερων κρουσμάτων σε διάστημα 7 ημερών ανά 100.000 κατοίκους
στον εκάστοτε τόπο διεξαγωγής και εάν το συμβάν μόλυνσης δεν μπορεί να
περιοριστεί με σαφήνεια.



Η τήρηση της απόστασης 1,5 μέτρου πρέπει να εξασφαλίζεται με μία μείωση
του μέγιστου αριθμού θεατών, με αποσυμφόρηση της ροής των επισκεπτών
στην είσοδο και την έξοδο και με απαγόρευση της πώλησης και της
κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών.



Η χρήση μάσκας στόματος-μύτης είναι υποχρεωτική μέχρι ο θεατής να φτάσει
στην καθιστή ή όρθια θέση του. Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τον επαρκή
αερισμό του χώρου της διοργάνωσης.



Ο επιτρεπόμενος αριθμός θεατών καθορίζεται ξεχωριστά για τον εκάστοτε
τόπο διεξαγωγής. Η επιτρεπόμενη μέγιστη χωρητικότητα κατά τη διάρκεια της

δοκιμαστικής λειτουργίας έξι εβδομάδων με περισσότερους από 1.000 θεατές
ανέρχεται στο 20 τοις εκατό της χωρητικότητας του εκάστοτε σταδίου ή
αθλητικής αίθουσας.
Οι τροποποιήσεις σε όλες τις διατάξεις του κρατιδίου της Βόρειας ΡηνανίαςΒεστφαλίας τίθενται σε ισχύ την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020.
Οι σχετικές διατάξεις θα δημοσιευτούν κατά τη διάρκεια της ημέρας στην ιστοσελίδα
www.land.nrw.
Αυτό το δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο και στο Internet, στον ιστότοπο της κυβέρνησης του
κρατιδίου www.land.nrw
Υπόδειξη για την προστασία προσωπικών δεδομένων σχετικά με τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης

