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Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία εφαρμόζει με 
συνέπεια τα συμφωνημένα μέτρα για την 
καταπολέμηση του κορονοϊού 

Η κυβέρνηση του κρατιδίου ανακοινώνει τα εξής: 

Η κυβέρνηση του κρατιδίου εφαρμόζει με συνέπεια τα μέτρα που συμφωνήθηκαν 

στις 28 Οκτωβρίου κατά τις διαβουλεύσεις των επικεφαλής των κυβερνήσεων των 

κρατιδίων με την καγκελάριο της Γερμανίας. 

Ο Πρωθυπουργός Armin Laschet ανέφερε τα εξής: «Η κατάσταση είναι πολύ 

σοβαρή. Χρειαζόμαστε εθνική προσπάθεια για να αποτρέψουμε μια υγειονομική 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για αυτό πρέπει να περιορίσουμε άμεσα και με 

συνέπεια τις επαφές, ώστε να αναχαιτίσουμε ξανά το συμβάν μόλυνσης με επιτυχία. 

Δεν πρέπει να προκύψει συμφόρηση του συστήματος υγείας. Ταυτόχρονα θέλουμε 

να αποφύγουμε ένα ολοκληρωτικό lockdown. Θέλουμε να παραμείνουν ανοιχτοί οι 

βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, τα σχολεία και η οικονομία. Τώρα απαιτείται 

αλληλεγγύη. Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία μπορεί να το καταφέρει αυτό. Ήδη το 

έχουμε αποδείξει τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.» 

Ο Υπουργός Υγείας Karl-Josef Laumann ανέφερε τα εξής: «Ο αριθμός των 

μολύνσεων με κορονοϊό αυξάνεται έντονα. Ενδιάμεσα παρατηρούμε σε όλες σχεδόν 

τις περιφέρειες της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας ότι το συμβάν μόλυνσης έχει ένα 

συνεχώς υψηλό δυναμικό. Μόνο μία αποφασιστική διαδικασία μπορεί να βοηθήσει 

στη διακοπή αυτής της εξέλιξης. Πρέπει να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις κοινωνικές 

επαφές, για να σταματήσουμε τις αλυσίδες μόλυνσης. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα 

για να προστατέψουμε τους ιδιαίτερα ευάλωτους πολίτες μας.» 

Το πρωί της 30ης Οκτωβρίου 2020, το Ινστιτούτο RKI ανακοίνωσε 5.398 νέα 

κρούσματα του Covid-19 στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, εκ των 

οποίων τα 4.291 διαπιστώθηκαν την προηγούμενη ημέρα. Η εβδομαδιαία 

συχνότητα εμφάνισης σε όλο το κρατίδιο (αριθμός κρουσμάτων στο διάστημα των 

τελευταίων επτά ημερών ανά 100.000 κατοίκους) έφτασε σήμερα τα 140 κρούσματα 

και εμφανίζει ανοδική τάση. «Αυτή τη στιγμή, κάθε μολυσμένο άτομο μολύνει 

τουλάχιστον 1,2 άτομα. Σε περίπτωση που συνεχιστεί η ανεξέλεγκτη αύξηση των 

κρουσμάτων μόλυνσης, πρέπει να φοβόμαστε ότι οι έως πρότινος ελεύθερες κλίνες 



εντατικής θεραπείας με τεχνητούς αναπνευστήρες θα καταληφθούν ήδη αυτό το 

έτος από ασθενείς που έχουν μολυνθεί με τον Covid-19», δήλωσε ο Υπουργός 

Laumann. Ο Υπουργός πρόσθεσε επίσης: «Στη συνέχεια θα πρέπει να ληφθούν 

περαιτέρω μέτρα για τη διεύρυνση των διαθέσιμων πόρων, ιδιαίτερα του 

εξοπλισμού τεχνητής αναπνοής. Όπως και τον Μάρτιο, θα πρέπει σε αυτήν την 

περίπτωση να δεσμευτούν νοσοκομεία, να αναβληθούν προγραμματισμένες 

θεραπείες ή να χρησιμοποιηθεί το δυναμικό των κλινικών αποκατάστασης στη 

Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.» 

Υπό αυτό το πλαίσιο, η ισχύουσα αυτό το διάστημα διάταξη για την προστασία 

από τον κορονοϊό που αρχικά έπρεπε να εφαρμοστεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 

παρατείνεται κατά μία ημέρα μέχρι την 1η Νοεμβρίου. Σε αυτήν την περίπτωση, οι 

νέοι κανονισμοί ισχύουν – όπως συμφωνήθηκε σε ομοσπονδιακό επίπεδο – στη 

Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία από τις 2 Νοεμβρίου. 

Με τη νέα διάταξη αναδιατυπώνεται σαφέστερα, μεταξύ άλλων, ο σημαντικός 

κανόνας ΑΥΜ (απόσταση – υγιεινή – μάσκα ολοήμερης χρήσης) και καθορίζονται 

ενιαία τα πεδία εφαρμογής του. Έτσι, από τις 2 Νοεμβρίου ισχύει ότι πρέπει να 

χρησιμοποιείται υποχρεωτικά μάσκα ολοήμερης χρήσης γενικά σε όλα τα κτίρια με 

κίνηση πελατών και επισκεπτών. Ένας ακόμα σημαντικός κανονισμός της νέας 

διάταξης είναι ο εξής: Για να διακοπεί το κύμα μολύνσεων, πρέπει τον Νοέμβριο 

όλες οι επαφές που δεν σχετίζονται με τον τομέα των σχολείων, της εκπαίδευσης 

και της εργασίας να περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες. 

Συγκεκριμένα αυτό σημαίνει: 

 Συναντήσεις σε δημόσιους χώρους επιτρέπονται μόνο με άτομα που 

ανήκουν σε μία οικιακή μονάδα και με άτομα από μία ακόμα οικιακή μονάδα. 

Ωστόσο, ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση δεν επιτρέπεται η συνάθροιση 

περισσότερων από δέκα άτομα. 

 Για τον ιδιωτικό τομέα ισχύει, όπως πριν, η επείγουσα σύσταση να 

αποφεύγονται εντελώς οι επαφές με άτομα που δεν ανήκουν στην ίδια οικιακή 

μονάδα και, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, να τηρείται ο κανόνας ΑΥΜ. 

 Η παροχή υπηρεσιών διανυκτέρευσης για τουριστικούς σκοπούς 

απαγορεύεται. Αυτό δεν αφορά τις διανυκτερεύσεις στα πλαίσια ταξιδιών που 

έχουν ξεκινήσει πριν από τις 29 Οκτωβρίου. Τα ταξίδια με τουριστικά 

λεωφορεία και άλλα ομαδικά ταξίδια με λεωφορεία για τουριστικούς σκοπούς 

δεν επιτρέπονται. 
 
 



 Οι επιχειρήσεις εστίασης πρέπει να κλείσουν. Εξαιρείται η παράδοση ή η 

παραλαβή γευμάτων σε πακέτο για κατανάλωση στο σπίτι. 

 Όλες οι διοργανώσεις με σκοπό τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία κατά τον 

ελεύθερο χρόνο πρέπει να ακυρωθούν. 

 Πρέπει να κλείσουν τα εξής: 

o Θέατρα, όπερες, κτίρια συναυλιών και παρόμοιες εγκαταστάσεις 

o Εμπορικές και καλλιτεχνικές εκθέσεις, πανηγύρεις, παζάρια 

o Κινηματογράφοι, πάρκα ψυχαγωγίας, ζωολογικοί κήποι, πάρκα με ζώα 

και λοιπές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου (σε εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους) 

o Αίθουσες παιγνίων και καζίνο, πρακτορεία στοιχημάτων και παρόμοιες 

εγκαταστάσεις 

o Οι ψυχαγωγικές και ερασιτεχνικές αθλητικές δραστηριότητες σε 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όλων των δημόσιων και των 

ιδιωτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, με εξαίρεση την ατομική άθληση σε 

ανοιχτό χώρο 

o Πισίνες κολύμβησης και πισίνες ψυχαγωγίας, γυμναστήρια και 

παρόμοιες εγκαταστάσεις 

o Οίκοι ανοχής, πορνεία και παρόμοιες εγκαταστάσεις 

 Απαγορεύεται, επίσης, η παροχή υπηρεσιών που απαιτούν την προσέγγιση 

του σώματος, με εξαίρεση τα κομμωτήρια, τα κουρεία και τις υπηρεσίες 

περιποίησης ποδιών καθώς και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για ιατρικούς 

λόγους, π.χ. φυσιοθεραπείες. 

Υπουργός Υγείας Karl-Josef Laumann: «Ακόμα και με τη θέσπιση κανονισμών 

γενναιόδωρης αποζημίωσης για τις κλειστές επιχειρήσεις, τα μέτρα μας είναι 

σοβαρά – αυτό το γνωρίζουμε. Αφορούν πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες εργάστηκαν 

σκληρά τους τελευταίους μήνες για να προστατέψουν από τον ιό τους πελάτες και 

τους επισκέπτες τους. Ωστόσο, είμαστε πεπεισμένοι ότι η ζημιά για τον κλάδο της 

εστίασης, της άθλησης και της ψυχαγωγίας καθώς και για τον πολιτιστικό τομέα θα 

ήταν πολλαπλάσιου μεγέθους, εάν δεν επιτύχουμε τώρα την αναχαίτιση της 

εξάπλωσης του ιού με αποφασιστική δράση.» 

Η νέα διάταξη για την προστασία από τον κορονοϊό παραμένει σε ισχύ έως τις 30 

Νοεμβρίου και είναι διαθέσιμη για λήψη εδώ. 

 
 



Για ερωτήματα του πολίτη παρακαλούμε να απευθύνεστε στο: Τηλέφωνο 0211 
855-5. 

Σε περίπτωση ερωτήσεων από τον Τύπο παρακαλούμε να 
απευθύνεστε στο Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας, 
Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τηλέφωνο 0211 855-3118. 

Αυτό το δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο και στον ιστότοπο www.land.nrw  

Υπόδειξη για την προστασία προσωπικών δεδομένων σχετικά με τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης  

 

 


