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Düsseldorf, 15 Eylül 2020

Kuzey Ren-Vestfalya, Korona Koruma Yönetmeliğini
genişletiyor: Spor etkinliklerine daha fazla seyircinin katılmasına
izin verildi
Kuzey Ren-Vestfalya / eyaletlerindeki amatör ve popüler sporlar için net
sinyaller/ Eyaletler ülke çapındaki takım sporları etkinliklerinde yer
alabilecek seyircilere yönelik kurallar üzerinde anlaşmaya vardı
Eyalet hükümeti şunu bildirmektedir:
15 Eylül 2020 Salı günü, eyalet kabinesi korona kararlarını 30 Eylül 2020'ye kadar
uzatmaya karar verdi. Ana değişiklikler spor alanında: Burada, tüm alanlardaki spor
tesislerinde bir kez daha, daha fazla seyirciye izin verilmektedir. Buna ek olarak,
taraftarların ilgisini çeken takım yarışmalarındaki özel zorluklar göz önüne
alındığında, federal eyaletler, milli takım sporları etkinliklerinde ve dolayısıyla
Bundesliga maçlarında seyirciler sorununa ilişkin olarak ortak bir yaklaşım üzerinde
anlaştılar. Başlangıçta altı hafta sürecek bir deneme kapsamında, hijyen ve
enfeksiyondan korunmaya ilişkin katı kurallara uyulduğu takdirde, ülke çapında
izleyicilerle takım sporları etkinlikleri tekrar yapılabilecektir.
Eyalet Başbakan Armin Laschet: “Kuzey Ren-Vestfalya'daki binlerce spor kulübünün
çerçeve koşulları hakkında net bir karar alacağımıza yönelik söz verdik. Spor
etkinlikleri, taraftarların desteğiyle, seyircinin atmosferinde gelişir - bu, Bundesliga
maçları ile amatör ve popüler sporlar için de geçerlidir. Bu nedenle amatör sporlarla
fikir alışverişi arayışına girdik ve bu kapsamda bölgedeki ülke çapındaki spor
etkinlikleri için hızlı, bütüncül bir çözüm bulmak için kendimize ortaya koyduk. Şimdi
bunların her iki hususu da geçerli yasada uyguluyoruz ve bu sayede sorumlu
normallik yolunda bir adıma daha atmış oluyoruz. Güvenli enfeksiyon koruma
konseptleri ve kapasite sınırlamaları ile kulüpler artık spor tesislerini canlandırabilirler.
Şunlar önceliklidir: hijyen konseptleri, koruyucu önlemler ve dikkatli bir yaklaşım."
Sağlık Bakanı Karl-Josef Laumann: “Spor son aylarda zorlu bir teste tabi tutuldu.
Sporun seyircilerinden ve stadyumlardaki atmosferden yaşadığını herkes bilir. Birçok
insan bu atmosferi çok özledi. Ancak aynı derecede açık olan şey şudur: Enfeksiyona
karşı koruma ve dolayısıyla sağlığın korunması en yüksek önceliğe sahip olmalıdır.
Bu nedenle, sınırlı sayıda izleyicinin yeniden kabul edilmesine dikkatlice
yaklaşıyoruz. Fakat bu ancak bölgesel enfeksiyon oranı dikkate alınır ve özel hijyen
ve enfeksiyon koruma önlemleri sağlanırsa mümkün olacaktır. Bu, herkes için
kesinlikle zorlu bir süreç olacaktır. Şimdiye kadar zorlukların üstesinden çok iyi geldik.
Her izleyici bulunduğu yerdeki özel koşullara disiplinli ve sorumlu bir şekilde bağlı
kalırsa, bu durumda da başarılı olabileceğimize inanıyorum. "
Spor etkinlikleri için yeni kurallar
16 Eylül 2020'den itibaren, özel bir hijyen ve enfeksiyon koruma konseptinin
sunulması şartıyla, spor etkinliklerinde veya yarışmalarda 300'den fazla seyirci tekrar
yer alabilecektir. 1.000'den fazla seyirci için - diğer etkinliklerde olduğu gibi - spor
tesisinin kapasitesinin üçte biri kadar bir üst sınır uygulanacaktır. Temassız sporlarda
katılımcı sayısı ile ilgili düzenleme, alışılmadık takım boyutlarına sahip sporlar lehine

genişletildi, böylece ilgili sporun gerektirdiği tüm oyuncular - maksimum sayı 30'u
aşsalar bile artık oyuna katılabilecektir. Bu kapsamda eyalet hükümeti, geçen hafta
spor kulüpleri ve dernekleri temsilcileriyle ortak bir zirvede aldığı kararları
uygulamaya sokacaktır. Ülke çapındaki takım sporları etkinlikleri için deneme
uygulaması bağlamında özel düzenlemeler geçerlidir.
Ülke çapında takım sporları etkinlikleri için eyaletler anlaştı
Federal eyaletler bugün, izleyicilerin Bundesliga maçlarına ve ülke çapındaki diğer
takım sporları müsabakalarına kabulü edilmeleri kapsamında aşağıdaki kilit noktalar
konusunda anlaşmaya varmıştır:


Altı haftalık bir deneme çalışmasında, ülke çapındaki spor etkinliklerine
izleyicilerin kabulüne temel teşkil eden hijyen konseptleri test edilecektir.



Mevcut salgın dikkate alınacaktır. Mekanda 100.000 kişi başına 7 günlük
insidans 35 veya daha fazla ise ve enfeksiyon oranı net bir şekilde
sınırlandırılamıyorsa, etkinliklere seyirci alınmayacaktır.



Maksimum seyirci sayısı azaltılarak, giriş ve çıkışta ziyaretçi akışı eşitlenerek
ve alkol servisi ve tüketimi yasaklanarak 1,5 metre mesafe gereksinimi garanti
edilecektir.



Oturana veya ayağa kalkana kadar ağız ve burun koruyucu takmak zorunlu
olacaktır. Etkinlik yerlerinin yeterince havalandırılması sağlanacaktır.



İzin verilen seyirci sayısı her mekan için ayrı ayrı belirlenecektir. Altı haftalık
deneme çalışması sırasında izin verilen maksimum kapasite, 1.000'den fazla
seyircide ilgili stadyum veya salon kapasitesinin yüzde 20'si olacaktır.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin tüm yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler 16 Eylül
2020 Çarşamba günü yürürlüğe girecektir.
Gün içerisinde ilgili yönetmelikler www.land.nrw adresinde yayınlanacaktır.
Bu basın bildirisi ayrıca internette olmak üzere eyalet hükümetinin internet adresi olan
www.land.nrw'de mevcuttur.
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