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Правителство на федералната провинция
въвежда задължението за носене на маски
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От 27 април 2020 г. важи разпоредбата за задължително носене
на защитно средство, покриващо устата и носа, в обществения
транспорт, търговските обекти на дребно и лекарските
кабинети

presse@stk.nrw.de
www.land.nrw

Правителството на федералната провинция съобщава:
От понеделник, 27 април 2020 г., в Северен Рейн-Вестфалия
гражданите са длъжни да покриват устата и носа си, когато пътуват
в обществения транспорт, пазаруват в търговските обекти на
дребно и посещават лекарски кабинети. Целта е да се намали
опасността от заразяване в основните области на обществения
живот, в които е трудно или невъзможно да се спазва дистанция от
1,5 метра.
Съответно актуализираната Наредба за защитата от коронавирус
подчертава препоръката, която беше валидна досега, в отделен
параграф и едновременно с това урежда съответното правно
задължение за секторите: пътнически транспорт, търговия на
дребно и лекарки практики. В тези сектори е задължително
носенето на текстилно защитно средство, покриващо устата и носа,
като например ръчно изработени маски за многократна употреба,
наричани още „Community-Masken“, или шал, респективно кърпа.
Министърът на здравеопазването Карл-Йозеф Лауман „С днешният
подзаконов нормативен акт уреждаме неизчистените към момента
подробности относно т. нар. задължение за носене на защитно
средство, покриващо устата. Най-важното продължава да бъде: да
се спазва дистанция, непрекъснато да се спазват хигиенните
правила. Носенето на маски за многократна употреба също може
да помогне за намаляване на риска от инфекция. Обръщам се към
гражданите: Моля, придържайте се към това! Нашите досегашни
разпоредби бележат първоначален успех. Здравната ни система е

добре позиционирана и досега не се е налагало да достига своите
граници. Нека всеки да даде своя принос. "
Принципно важи следното: В публичното пространство трябва да
се спазва минимално разстояние от 1,5 метра спрямо другите хора.
В този случай важат известните вече изключения, като например по
отношение на роднини по права линия, братя и сестри или лица
живеещи в едно домакинство. Ако поради известни причини не е
възможно спазването на дистанция се препоръчва носенето на
защитно средство, покриващо устата и носа.
За клиентите и работещите в определени сектори носенето на
защитно средство, покриващо устата и носа, е задължително.
Важи:







във всички търговски обекти и магазини на дребно, които
имат разрешение да работят (например: търговци на
хранителни стоки, аптеки, бензиностанции, банки или
пощенски станции), седмични пазари, при вземане на храни
и напитки от заведенията за обществено хранене, на всички
общи площи към търговските центрове, „Shopping Malls“ или
„Factory Outlets“,
във всички търговски и изложбени помещения на занаятчии и
доставчици на услуги, както и при предоставянето и
използването на занаятчийски и друг вид услуги, които не
могат да се предоставят при спазване на безопасна
дистанция от 1,5 метра спрямо клиента. Изключение се
прави за лица, които управляват превозно средство в
процеса на предоставяне на услугата,
в лекарските практики и подобни здравни заведения,
при използване на услугите на пътническия транспорт и
неговите съоръжения. Това включва и училищни автобуси,
спирки или метростанции.

Задължението за покриване на устата и носа важи за всички
граждани в Северен Рейн-Вестфалия. Изключенията важат за деца
до училищна възраст и хора, които не могат да носят защитно
средство, покриващо устата и носа, поради медицински причини.
Що се отнася до служителите задължението може да бъде

Seite 2 von 3

заменено с еднакво ефективни защитни мерки, като преграда от
стъкло, плексиглас или други подобни.
Собствениците на фирмите трябва да гарантират спазването на
разпоредбите, както и на досегашните изисквания относно
спазването на минимална дистанция, ограничаване на достъпа и
т.н., в техните бизнес помещения.
Изменената Наредба за защита от коронавирус засега е в сила от
27 април до 3 май 2020 г. Можете да намерите наредбата тук:
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/stk_verordnung_
24.04.2020.pdf

Това прессъобщение е достъпно и в Интернет на уебсайта на
правителството на федералната провинция www.land.nrw.
Обща информация за защита на данните
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