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Nadrenia Północna-Westfalia przedłuża okres obowiązywania 
rozporządzenia w sprawie ochrony przed koronawirusem: 
dozwolona jest większa liczba widzów podczas imprez 
sportowych. 
 
Wyraźne sygnały dla dyscyplin sportu amatorskiego i masowego w 
Nadrenii Północnej-Westfalii / Kraje związkowe uzgadniają zasady 
dotyczące widzów podczas ogólnokrajowych imprez sportowych 
 
Rząd kraju związkowego informuje: 
We wtorek 15 września 2020 r. gabinet kraju związkowego uchwalił przedłużenie 
obowiązywania rozporządzenia w sprawie ochrony przed koronawirusem do 30 
września 2020 r. włącznie. Zmiany nastąpiły przede wszystkim w obszarze sportu – 
dozwolonych jest więcej widzów w obiektach sportowych. Ponadto w obliczu 
szczególnego wyzwania, jakim są zawody w sportach drużynowych cieszących się 
zainteresowaniem fanów, kraje związkowe uzgodniły wspólną linię postępowania w 
kwestii obecności widzów podczas ogólnokrajowych imprez sportowych, a tym 
samym także rozgrywek Bundesligi. Przez trwający początkowo sześć tygodni okres 
próbny, ogólnokrajowe turnieje sportów zespołowych znów mogą odbywać się z 
udziałem widzów, jeśli przestrzegane będą ścisłe zasady higieny oraz ochrony przed 
zakażeniami. 
  
Premier Armin Laschet: „Obiecaliśmy wyraźną decyzję w zakresie warunków 
ramowych dla wielu tysięcy klubów sportowych w Nadrenii Północnej-Westfalii. 
Imprezy sportowe żyją dzięki wsparciu fanów i atmosferze tworzonej przez 
publiczność – dotyczy to zarówno rozgrywek Bundesligi, jak i sportów amatorskich 
oraz masowych. Dlatego dążyliśmy do współpracy z przedstawicielami sportu 
amatorskiego i opowiadaliśmy się za szybkim, spójnym rozwiązaniem dla 
ogólnokrajowych imprez sportowych. Dziś dążenia te przekładamy na obowiązujące 
prawo, wykonując tym samym kolejny krok w kierunku odpowiedzialnej normalności. 
Kluby w końcu mogą wypełnić życiem swoje obiekty sportowe – pod warunkiem 
opracowania bezpiecznych koncepcji ochrony przed zakażeniami oraz 
przestrzegania ograniczeń w zakresie pojemności obiektów. Obowiązuje przy tym 
zasada, że priorytetowe znaczenie mają koncepcje higieny, środki ochronne oraz 
rozważne postępowanie”. 
  
Minister zdrowia Karl-Josef Laumann: „W ostatnich miesiącach sport został 
wystawiony na ciężką próbę. Wszyscy mają świadomość, że sport żyje dzięki 
widzom i atmosferze na stadionach. Wiele osób niezmiernie za tym tęskniło. Tak 
samo oczywisty jest też fakt, że ochrona przed zakażeniami, a tym samym ochrona 
zdrowia, musi stanowić nadrzędny priorytet. Dlatego ostrożnie sprawdzamy 
możliwość dopuszczenia ograniczonej liczby widzów. Jednakże wyłącznie pod 
warunkiem monitorowania regionalnej sytuacji epidemiologicznej oraz zapewnienia 
szczególnych zasad higieny i profilaktyki zakażeń. Dla wszystkich zaangażowanych 
osób będzie to z pewnością nowe wyzwanie. Jak dotąd ze wszystkimi wyzwaniami 
dobrze sobie radziliśmy. Jestem przekonany, że także w tym przypadku może się to 



udać, jeśli wszyscy widzowie będą w sposób zdyscyplinowany i odpowiedzialny 
przestrzegali zasad obowiązujących na miejscu”. 
  
Nowe zasady dla imprez sportowych 
Od 16 września 2020 r. w imprezach sportowych może uczestniczyć ponad 300 
widzów, jeśli przedłożona zostanie specjalna koncepcja zapewnienia higieny i 
profilaktyki zakażeń. W przypadku wydarzeń z udziałem powyżej 1000 widzów 
obowiązuje – tak jak w przypadku innych imprez – górna granica jednej trzeciej 
pojemności obiektu sportowego. Również regulacje dotyczące liczby uczestników 
sportów kontaktowych zostały zmienione na korzyść dyscyplin sportowych 
wymagających wyjątkowo dużej liczby uczestników – w taki sposób, że teraz 
wszyscy zawodnicy lub zawodniczki, jakich wymaga dana dyscyplina sportu, mogą 
brać udział w grze – nawet jeśli ich łączna liczba przekracza 30 osób. Tym samym 
rząd krajowy realizuje uzgodnienia uchwalone w ubiegłym tygodniu podczas 
wspólnego szczytu z udziałem przedstawicieli klubów i związków sportowych. 
Szczególne regulacje obowiązują w ramach okresu próbnego dla ogólnokrajowych 
imprez sportowych. 
  
Porozumienie krajów związkowych w zakresie ogólnokrajowych imprez 
sportowych 
Kraje związkowe doszły dziś do porozumienia w następujących aspektach w 
odniesieniu do dopuszczenia widzów do meczy Bundesligi oraz innych 
ogólnokrajowych zawodów sportowych: 
  

 Podczas sześciotygodniowego okresu próbnego przetestowane zostaną 
koncepcje higieny, stanowiące podstawę dla dopuszczenia widzów do 
ogólnokrajowych imprez sportowych. 
 
 

 Uwzględniona zostanie aktualna sytuacja epidemiologiczna. Jeśli więc 
wartość średniej 7-dniowej zapadalności na 100 000 mieszkańców w miejscu 
wydarzenia osiągnie lub przekroczy 35 przypadków i nie ma możliwości 
wyraźnego ograniczenia sytuacji epidemiologicznej, widzowie nie będą 
wpuszczani na wydarzenia. 
 
 

 Konieczne jest przy tym przestrzeganie zasady zachowania odstępu 1,5 metra 
poprzez ograniczenie maksymalnej liczby widzów, rozłożenie natężenia 
przepływu widzów przy wejściu i wyjściu oraz zakaz sprzedaży i spożywania 
alkoholu. 
 
 

 Obowiązkowe jest zakrywanie nosa i ust do czasu zajęcia miejsca siedzącego 
lub stojącego. Należy zadbać o dostateczną wentylację miejsca imprezy. 
 
 

 Dopuszczalna liczba widzów będzie określana indywidualnie dla każdego 
miejsca wydarzenia. Maksymalna dopuszczalna pojemność podczas 
sześciotygodniowego okresu próbnego w przypadku imprez z udziałem 
powyżej 1000 widzów wynosi 20 procent pojemności danego stadionu lub hali. 

  



Zmiany we wszystkich rozporządzeniach Nadrenii Północnej-Westfalii wchodzą w 
życie w środę, 16 września 2020 r. 
  
Odpowiednie rozporządzenia zostaną opublikowane w ciągu dnia na stronie 
www.land.nrw. 
  
  
Niniejszy komunikat prasowy jest dostępny również w Internecie na stronie rządu krajowego 
www.land.nrw 
  
Informacja o ochronie danych osobowych w odniesieniu do mediów społecznościowych 
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