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Rząd krajowy wprowadza obowiązek noszenia 
masek  

Regulacja dotycząca obowiązku noszenia osłony na usta i nos 
weszła w życie od 27 kwietnia 2020 r. w środkach komunikacji 
miejskiej, placówkach handlu detalicznego i gabinetach lekarskich  

Rząd krajowy informuje: 

W poniedziałek, 27 kwietnia 2020 r. w Nadrenii Północnej-Westfalii dla 

obywateli wszedł w życie obowiązek noszenia masek zasłaniających 

usta i nos podczas korzystania ze środków komunikacji miejskiej, 

zakupów w placówkach handlu detalicznego i gabinetach lekarskich. 

Celem jest dalsza redukcja niebezpieczeństwa zarażenia się w 

centralnych obszarach życia publicznego, w których zachowanie 

dystansu 1,5 metra jest ciężkie lub wręcz niemożliwe.  

 

Odpowiednio zaktualizowane rozporządzenie o ochronie przed 

koronawirusem podkreśla teraz obowiązujące już wcześniej zalecenie w 

specjalnym paragrafie i reguluje w nim równocześnie odpowiednie 

prawne zobowiązanie z zakresu przewozu osób, handlu detalicznego i 

dla gabinetów lekarskich. W tych miejscach obowiązuje noszenie 

tekstylnej osłony na usta i nos, tak zwanych „masek codziennego 

użytku“ czy „community-mask“, szalika albo apaszki.  

 

Minister Zdrowia Karl-Josef Laumann „Dzisiejszym rozporządzeniem 

regulujemy otwarte dotąd szczegóły dotyczące obowiązku noszenia tak 

zwanych masek ochronnych. Najważniejsze pozostaje: zachowanie dys-

tansu, konsekwentne przestrzeganie zasad higieny. Również noszenie 

masek codziennego użytku może w szczególnych sytuacjach przyczynić 

się do redukcji ryzyka infekcji. Apeluję do obywateli: Proszę przestrz-

egać tego! Nasze dotychczasowe działania owocują pierwszymi 

pozytywnymi wynikami. Nasz system zdrowotny jest dobrze 

zorganizowany i wyposażony i nie musiał dotychczas dochodzić do 

własnych granic. Liczy się działanie każdego z nas.“ 
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Głównie obowiązuje: w miejscach publicznych należy zachować dystans 

do wszystkich innych osób minimum 1,5 metra. Tu nadal obowiązują 

znane wyjątki jak na przykład dla osób spokrewnionych w prostej linii, 

rodzeństwa czy osób mieszkających razem. Jeżeli zachowanie dystansu 

jest z jakiegoś powodu niemożliwe, zalecane jest noszenie osłony na 

usta i nos.  

 

Dla osób zatrudnionych i klientów w określonych miejscach noszenie 

osłony na usta i nos jest obowiązkowe. Obowiązuje to 

 

 We wszystkich dozwolonych punktach sprzedaży i handlu (n.p. w 

spożywczych sklepach detalicznych, aptekach, stacjach 

benzynowych, bankach czy punktach pocztowych), targach ze 

świeżą żywnością, przy odbiorze potraw i napoi z lokali 

gastronomicznych jak i na wszystkich ogólnodostępnych 

powierzchniach należących do centrów handlowych, „Shopping 

Malls“ czy „Factory Outlets“, 

 We wszystkich pomieszczeniach sklepowych i wystawowych 

rzemieślników i usługowców jak i podczas wykonywania i 

korzystania z usług rzemieślników i usługowców, które nie mogą 

być wykonane przy zachowaniu bezpiecznej odległości 1,5 metra 

od klienta. Wyjątek stanowią osoby, które w ramach usługi pro-

wadzą pojazd, 

 W gabinetach lekarskich i podobnych placówkach zdrowotnych, 

 Podczas korzystania z usług przewozu osób oraz należących do 

nich powierzchni czy lokali. Do tego zaliczane są autobusy 

szkolne, przystanki czy dworce. 

 

Obowiązek noszenia osłony na usta i nos dotyczy wszystkich obywateli 

w Nadrenii Północnej-Westfalii. Wyjątek stanowią dzieci przedszkolne i 

osoby, które z powodów zdrowotnych nie mogą nosić osłony na usta i 

nos. Dla osób zatrudnionych obowiązek ten może być zastąpiony przez 

tak samo skuteczne zastosowanie środków ochronnych takich jak 

oddzielenie za pomocą szyby, pleksi lub tym podobnych.  

 

Dotrzymanie ustanowień ma być zapewnione przez właścicieli firm na 

terenie ich lokali tak samo, jak dotychczasowych wytycznych 

dotyczących minimalnego dystansu między osobami, ograniczenie ilości 

osób i tym podobnych. 
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Zaktualizowane rozporządzenie o ochronie przed koronawirusem 

obowiązuje w okresie od 27 kwietnia do (jak na razie) 3 maja 2020 r. 

Tekst rozporządzenia można pobrać ze strony: 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/stk_verordnung_

24.04.2020.pdf  

 
 
Powyższy tekst prasowy jest dostępny również przez internet pod adresem 
internetowym rządu krajowego www.land.nrw 
 

Ogólna wskazówka o ochronie danych  
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