
Comunicat de presă – 765/09/2020  Düsseldorf, 15 septembrie 2020 
 

Renania de Nord-Westfalia prelungeşte Regulamentul privind 
protecţia anti-coronavirus: se permit mai mulţi spectatori la 
evenimentele sportive 
 
Semnale clare pentru sportul de amatori şi sportul de masă în Renania 
de Nord-Westfalia 
Landurile se pun de acord asupra regulilor pentru spectatori la 
evenimentele sportive pe echipe la nivel federal 
 
Guvernul Regional comunică următoarele: 
Cabinetul Regional a decis marţi, 15 septembrie 2020, prelungirea Regulamentelor 
anti-coronavirus până pe 30 septembrie 2020 inclusiv. Modificări există cu precădere 
în domeniul sportului: aici este din nou permis un număr mai mare de spectatori în 
bazele sportive, în toate disciplinele. În plus, cu privire la provocările speciale pe care 
le presupun competiţiile pe echipe care se bucură de un interes mărit din partea 
fanilor, landurile s-au pus de acord asupra unei proceduri comune în privinţa 
spectatorilor la evenimentele sportive pe echipe la nivel federal şi implicit la meciurile 
din Bundesliga. Deocamdată, pentru o perioadă de probă de şase săptămâni, 
evenimentele sportive pe echipe la nivel federal vor putea avea loc din nou cu 
spectatori, dacă se respectă reguli stricte de igienă şi prevenire a infectărilor. 
  
Prim-ministrul Armin Laschet: „Am promis o decizie clară privind condiţiile cadru 
pentru multele mii de cluburi sportive din Renania de Nord-Westfalia. Evenimentele 
sportive trăiesc din sprijinul fanilor, din atmosfera creată de public – acest lucru este 
valabil atât pentru meciurile din Bundesliga, cât şi pentru sporturile de amatori şi 
sporturile de masă, Din acest motiv am căutat să comunicăm cu sportul de amatori şi 
ne-am implicat, prin colaborare între landuri, pentru găsirea unei soluţii rapide şi 
unitare privind evenimentele sportive la nivel federal. Astăzi le repunem şi pe unele şi 
pe altele în drepturile lor, făcând în acest fel încă un pas pe calea normalităţii 
responsabile. Cluburile sportive pot acum în sfârşit să-şi anime bazele sportive, cu 
condiţia să aibă concepte sigure de prevenire a infectărilor şi să impună limite de 
capacitate. În acest context regula este: conceptele de igienă, măsurile de protecţie 
şi o abordare precaută au prioritate.“ 
  
Ministrul Sănătăţii Karl-Josef Laumann: „Sportul a fost pus la grea încercare în 
ultimele luni. Toţi suntem conştienţi că sportul trăieşte din spectatori şi din atmosfera 
de pe stadioane. Pentru mulţi închiderea acestora a fost dureroasă. La fel de clar 
este însă şi faptul că prevenirea infectărilor şi implicit protecţia sănătăţii trebuie să 
aibă prioritate maximă. De aceea tatonăm acum cu prudenţă re-permiterea unui 
număr limitat de spectatori. Totuşi numai cu condiţia să se ţină cont de situaţia 
epidemiologică în regiune şi să se garanteze măsuri speciale de igienă şi prevenire a 
infectărilor. Va fi cu siguranţă o nouă provocare pentru toţi cei implicaţi. Per 
ansamblu, până acum am făcut cu succes faţă provocărilor. Şi sunt convins că ne va 
reuşi şi în acest caz, dacă fiecare spectator va respecta, disciplinat şi responsabil, 
condiţiile special de la faţa locului.“ 
 
  



Reguli noi pentru evenimentele sportive 
Începând din 16 septembrie 2020, la evenimentele sportive sau la competiţii vor 
putea fi prezenţi din nou mai mult de 300 de spectatori, cu condiţia să se prezinte un 
concept special de igienă şi prevenire a infectărilor. La mai mult de 1.000 de 
spectatori este în vigoare o limită superioară de o treime din capacitatea bazei 
sportive – aşa cum se întâmplă şi la evenimentele de alt tip. Inclusiv reglementarea 
privind numărul de participanţi la sporturile unde nu se poate evita contactul a fost 
relaxată în mod corespunzător în favoarea sporturilor cu echipe de dimensiuni 
excepţionale, aşa încât acum toate jucătoarele şi jucătorii de care este nevoie în 
sportul respectiv pot participa la meci – chiar şi când depăşesc numărul maxim de 
30. În acest fel Guvernul regional implementează ceea ce s-a decis săptămâna 
trecută la un summit comun al reprezentanţilor cluburilor şi asociaţiilor sportive. 
Reglementări speciale se aplică în cadrul unei perioade de probă pentru 
evenimentele sportive pe echipe la nivel federal. 
  
Acordul landurilor pentru evenimente sportive pe echipe la nivel federal 
Landurile s-au înţeles astăzi asupra următoarelor aspecte esenţiale pentru admiterea 
spectatorilor la meciurile din Bundesliga şi alte competiţii sportive pe echipe la nivel 
federal: 
  

 Într-o perioadă de probă de şase săptămâni urmează să se testeze 
conceptele de igienă care servesc drept bază pentru admiterea spectatorilor la 
evenimentele sportive la nivel federal. 
 
 

 Se ţine cont de situaţia pandemică actuală. Astfel, nu vor fi admişi spectatori la 
evenimente dacă incidenţa la 7 zile per 100.000 de locuitori în localitatea unde 
se desfăşoară evenimentul este mai mare sau egală cu 35, iar locul infectărilor 
nu se poate delimita cu precizie. 
 
 

 Obligaţia respectării distanţei de 1,5 metri trebuie garantată prin reducerea 
capacităţii maxime de spectatori, prin segmentarea fluxurilor de spectatori la 
intrare şi ieşire şi prin interdicţia vânzării şi consumului de alcool. 
 
 

 Purtarea unei măşti de protecţie este obligatorie până la ocuparea locului 
atribuit, pe scaun sau în picioare. Trebuie să se asigure o aerisire suficientă a 
locurilor unde se organizează evenimentele. 
 
 

 Numărul de spectatori admis se stabileşte individual pentru fiecare loc de 
organizare. Capacitatea maximă în perioada de probă de şase săptămâni 
este, la mai mult de 1.000 de spectatori, 20 de procente din capacitatea 
respectivă a stadionului sau a sălii. 

  
Modificările la toate regulamentele valabile în landul Renania de Nord-Westfalia intră 
în vigoare miercuri, 16 septembrie 2020. 
  
Regulamentele corespunzătoare se publică în cursul zilei la adresa www.land.nrw. 
  

http://www.land.nrw/


  
Prezentul comunicat de presă este disponibil şi în Internet, la adresa de Internet a Guvernului 
Regional www.land.nrw 
Notă privind protecţia datelor în Social Media 
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