
  

Nordrhein-Westfalen setzt vereinbarte 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus 
konsequent um  
 
Persbericht - 907/10/2020 

Noordrijn-Westfalen voert de 
overeengekomen maatregelen ter 
bestrijding van het coronavirus 
consequent in 

De deelstaatregering deelt mede dat: 

De deelstaatregering voert de op 28 oktober tijdens het overleg tussen de 

regeringsleiders van de deelstaten en de bondskanselier overeengekomen 

maatregelen consequent in. 

Minister-president Armin Laschet zei: "De situatie is zeer ernstig. We moeten 

op nationaal niveau ons uiterste best doen om deze noodsituatie in de 

gezondheidszorg af te wenden. Daartoe moeten we snel en consequent onze 

contacten beperken om de infectie nogmaals succesvol onder controle krijgen. 

Het gezondheidssysteem mag niet worden overbelast. Tegelijkertijd willen we 

een volledige shutdown voorkomen. Het is onze wens om kinderdagverblijven, 

scholen en de economie open te houden. Nu is er behoefte aan solidariteit. In 

Noordrijn-Westfalen kunnen we dit. Dat hebben we reeds in maart en april 

bewezen." 

Minister van Volksgezondheid Karl-Josef Laumann zei: "Het aantal infecties 

met het coronavirus neemt sterk toe. In bijna alle regio's van Noordrijn-

Westfalen zien we nu een continu hoogdynamisch infectiepatroon. Alleen 

stevige maatregelen kunnen ertoe bijdragen dat deze ontwikkeling een halt 

wordt toegeroepen. We moeten de sociale contacten tot een minimum 

beperken om infectieketens te doorbreken. We moeten alles in het werk 

stellen om met name onze kwetsbare medeburgers te beschermen. 

In de ochtend van 30 oktober 2020 meldde de RKI 5.398 nieuwe met Covid-

19 besmette personen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, waarvan 4.291 

alleen al gisteren. Het landelijke wekelijkse aantal incidenten (aantal 

incidenten van de laatste zeven dagen per 100.000 inwoners) is nu 140 en 

neemt nog steeds toe. "Op dit moment steekt iedere geïnfecteerde persoon 

ten



minste 1,2 personen aan. Als het aantal infecties onverminderd blijft stijgen, 

moeten we vrezen dat het huidige aantal bedden op de intensive care met 

beademingsapparatuur tot het einde van dit jaar door COVID-19-patiënten zal 

worden bezet", aldus minister Laumann. De minister gaat verder: "Daarna 

moeten verdere maatregelen worden genomen om de capaciteit te verhogen, 

met name van de beademingsapparatuur. Net als in maart krijgen 

ziekenhuizen dan de opdracht om geplande behandelingen uit te stellen of 

terug te vallen op de capaciteit van revalidatieklinieken in Noordrijn-Westfalen". 

Tegen deze achtergrond wordt de momenteel van kracht zijnde verordening 

inzake de bescherming tegen het coronavirus, die in eerste instantie beperkt 

is tot 31 oktober, met één dag verlengd tot 1 november. De nieuwe regels 

zijn dan in Noordrijn-Westfalen - zoals landelijk overeengekomen - vanaf 2 

november van kracht. 

In de nieuwe verordening wordt onder andere de belangrijke AHM-regel 

(afstand - hygiëne – (niet-medisch) mondkapje) nogmaals duidelijk uitgelegd 

en wordt het toepassingsgebied ervan duidelijker omschreven. Zo is het vanaf 

2 november verplicht om in alle gebouwen met klanten- en bezoekersverkeer 

een mondkapje te dragen. Een andere belangrijke boodschap van de nieuwe 

verordening is: Om de besmettingsgolf te doorbreken, moeten in november 

alle contacten die geen verband houden met school, onderwijs en werk zoveel 

mogelijk worden beperkt. 

In concreto: 

 Bijeenkomsten in de openbare ruimte zijn uitsluitend toegestaan met 

leden van het eigen huishouden en één ander huishouden. Echter, 

meer dan tien personen zijn ook in deze gevallen niet toegestaan. 

 In de privésfeer is het dringend noodzakelijk 

om contacten met mensen van buiten het eigen huishouden te 

vermijden en waar mogelijk de AHM-regel in acht te nemen. 

 Het aanbieden van accommodaties voor toeristische doeleinden is 

verboden. Overnachtingen tijdens reizen die voor 29 oktober 

begonnen, blijven buiten beschouwing. Busreizen en andere 

groepsreizen per bus voor toeristische doeleinden zijn niet toegestaan. 



 Horecabedrijven moeten gesloten zijn. 

 

Uitgezonderd hiervan is het bezorgen of afhalen van 

meeneemgerechten voor consumptie thuis. 

 Alle evenementen die voor amusements- en recreatiedoeleinden 

dienen, moeten worden geannuleerd. 

 Instellingen en bedrijven die moeten sluiten zijn: 

o Theaters, opera's, concertzalen en soortgelijke instellingen 

o Beurzen, tentoonstellingen, beurzen, jaarmarkten, rommelmarkten 

o Bioscopen, pretparken, dierentuinen en dierenparken en andere 

recreatieve activiteiten (indoor en outdoor) 

o Speelhallen en casino's, wedkantoren en soortgelijke instellingen 

o Recreatie- en amateursporten op en in alle openbare en 

particuliere sportaccommodaties met uitzondering van individuele 

buitensporten 

o Zwembaden, funbaden, fitnesscentra en soortgelijke 

faciliteiten 

o Prostitutie, privéclubs en soortgelijke etablissementen 

 Contactberoepen zijn ook verboden met uitzondering van kappers en 

chiropodisten, evenals medisch noodzakelijke behandelingen zoals 

fysiotherapie. 

Minister van Volksgezondheid Karl-Josef Laumann: "Ook al zullen er royale 

compensatieregelingen zijn voor de gesloten bedrijven, zijn onze maatregelen 

toch zwaar - daar zijn we ons van bewust. U komt veel bedrijven tegen die de 

afgelopen maanden hard hebben gewerkt om hun klanten en gasten tegen het 

virus te beschermen. Wij zijn echter overtuigd dat de schade voor de horeca, 

de cultuur, de sport en de recreatieve sector vele malen groter zal zijn als we 

er nu niet in slagen met doortastende maatregelen de verspreiding van het 

virus in te dammen.” 

De nieuwe verordening inzake de bescherming tegen het coronavirus blijft 

van kracht tot 30 november en kan hier worden gedownload.



Neem bij vragen contact op met: Telefoon 0211 855-5. 

Als u journalistieke vragen heeft, kunt u contact opnemen met de 
persdienst van het ministerie van Werkgelegenheid, 
Volksgezondheid en Sociale Zaken, telefoonnummer 0211 855-
3118. 

Dit persbericht kan ook worden geraadpleegd op www.land.nrw  www.land.nrw  
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