
  

Nordrhein-Westfalen setzt vereinbarte Maßnahmen zur Bekämpfung des 

Corona-Virus konsequent um  

 

Informacja dla prasy – 907/10/2020 

Nadrenia Północna-Westfalia konsekwentnie wdraża 

uzgodnione środki w celu zwalczania pandemii 

koronawirusa 

Rząd krajowy informuje: 

Rząd krajowy konsekwentnie wdraża środki, które w dniu 28 października 

zostały przyjęte podczas obrad szefów rządów krajów związkowych 

z kanclerzem federalnym. 

Premier Armin Laschet powiedział: „Sytuacja jest bardzo poważna. 

Potrzebujemy mobilizacji sił na poziomie krajowym, aby zapobiec kryzysowi 

systemu zdrowia. Dlatego musimy szybko i konsekwentnie ograniczać 

kontakty, a tym samym ponownie skutecznie powstrzymywać infekcję. 

Nie możemy dopuścić do przeciążenia systemu opieki zdrowotnej. 

Jednocześnie chcemy zapobiec całkowitemu lockdownowi. Chcemy utrzymać 

otwarte przedszkola, szkoły i gospodarkę. Teraz najważniejsza jest 

solidarność. Nadrenia Północna -Westfalia może tego dokonać. 

Udowodniliśmy to już w marcu i kwietniu”. 

Minister zdrowia Karl-Josef Laumann powiedział: „Liczba infekcji 

koronawirusem gwałtownie wzrasta. Obecnie obserwujemy, niemal 

we wszystkich regionach Nadrenii Północnej-Westfalii, bardzo dynamiczny 

proces infekcji. Tylko zdecydowane działania mogą pomóc w powstrzymaniu 

tego rozwoju. Musimy ograniczyć kontakty społeczne do minimum, aby 

przerwać łańcuchy infekcji. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby 

chronić zdrowie osób najbardziej narażonych”. 

Rano 30 października 2020 Instytut Roberta Kocha poinformował 

o 5398 nowych osobach zarażonych wirusem Covid-19 w kraju związkowym 

Nadrenia Północna-Westfalia, w tym 4291 zarażeń dotyczyło 

tylko  poprzedniego dnia. W skali całego kraju liczba zachorowań tygodniowo 

(liczba przypadków z ostatnich siedmiu dni na 100 000 mieszkańców) 

wynosi obecnie 140 i stale rośnie. „Obecnie każda osoba zarażona zaraża



przynajmniej 1,2 osoby. Jeżeli liczba zakażeń będzie nadal rosła 

w niepohamowany sposób, musimy się obawiać, że dotychczas wolne miejsca 

na oddziałach intensywnej terapii z urządzeniami do wspomagania oddychania 

zostaną jeszcze w tym roku zajęte przez pacjentów z Covid-19” – powiedział 

minister Laumann. Minister dodał: „Następnie konieczne byłoby podjęcie 

dalszych środków w celu zwiększenia wydajności, w szczególności w zakresie 

możliwości zapewnienia urządzeń do wspomagania oddychania. Podobnie jak 

w marcu konieczne byłoby poinstruowanie szpitali, że należy odłożyć 

na później zaplanowane zabiegi lub konieczne byłoby wykorzystanie zasobów 

klinik rehabilitacyjnych w Nadrenii Północnej-Westfalii”. 

W związku z tym aktualnie obowiązujące, ograniczone początkowo 

do 31 października, rozporządzenie w sprawie ochrony 

przed koronawirusem zostaje przedłużone o jeden dzień do 1 listopada. 

Nowe zasady obowiązują następnie – zgodnie z ustaleniami federalnymi – 

w Nadrenii Północnej-Westfalii od 2 listopada. 

Nowe rozporządzenie formułuje ponownie, jeszcze czytelniej zasadę OHM 

(Odstęp – Higiena – Maska), a zakres jej zastosowania jest bardziej 

ujednolicony. Tym samym od 2 listopada we wszystkich budynkach, w których 

mamy do czynienia z klientami i odwiedzinami, jest obowiązkowe noszenie 

maski ochronnej. Innym ważnym przesłaniem nowego rozporządzenia jest: 

Aby przerwać falę infekcji, należy w listopadzie maksymalnie ograniczyć 

wszelkie kontakty niezwiązane ze szkołą, edukacją i pracą. 

Oznacza to: 

 Spotkania w miejscach publicznych są dozwolone tylko z członkami 

własnego gospodarstwa domowego i jednego innego gospodarstwa 

domowego. W powyższym przypadku w spotkaniu nie może brać 

udział więcej niż dziesięć osób. 

 W obszarze prywatnym nadal zaleca się pilnie całkowite unikanie 

kontaktu z osobami spoza gospodarstwa domowego, a tam, gdzie 

nie jest to możliwe, przestrzeganie zasady OHM. 

 Zakazane są oferty noclegowe w celach turystycznych. 

Noclegi w ramach wyjazdów, które rozpoczęły się przed 

29 października, nie ulegają zmianie. Wycieczki autokarowe i inne 

podróże grupowe w celach turystycznych nie są dozwolone. 



 Zakłady gastronomiczne muszą pozostać zamknięte. Powyższe 

nie dotyczy dostarczania lub odbioru żywności na wynos 

do spożycia w domu. 

 Wszystkie imprezy służące rozrywce i rekreacji muszą zostać 

odwołane. 

 Należy zamknąć poniższe obiekty: 

o Teatry, opery, sale koncertowe i podobne obiekty 

o Obiekty targowe, wystawy, jarmarki, pchle targi 

o Kina, parki rozrywki, ogrody zoologiczne i parki zwierząt oraz 

inne formy spędzania wolnego czasu (w pomieszczeniach 

i na zewnątrz) 

o Hale z automatami do gier, kasyna, zakłady bukmacherskie 

i podobne instytucje 

o Rekreacyjne i amatorskie zajęcia sportowe we wszystkich 

publicznych i prywatnych obiektach sportowych, z wyjątkiem 

indywidualnych sportów na świeżym powietrzu 

o Baseny, parki wodne, centra fitness i podobne obiekty 

o Miejsca wykonywania usług seksualnych, domy publiczne, 

i podobne obiekty 

 Zabronione są również usługi fizyczne, z wyjątkiem fryzjerstwa 

i pielęgnacji stóp oraz również niezbędne zabiegi medyczne, takie jak 

fizjoterapia. 

Minister zdrowia Karl-Josef Laumann dodał: „Mimo że dla zamkniętych 

zakładów są przewidziane hojne rekompensaty, wprowadzane przez nas 

działania są drastyczne – i jesteśmy tego świadomi. Dotkną one wiele 

zakładów, które w ostatnich miesiącach ciężko pracowały, aby chronić swoich 

klientów i gości przed wirusem. Jesteśmy jednak przekonani, że szkody 

w branży gastronomicznej, kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej będą 

wielokrotnie większe, jeżeli nie uda nam się teraz powstrzymać 

rozprzestrzeniania wirusa w drodze zdecydowanego działania”. 

Nowe rozporządzenie w sprawie ochrony przed koronawirusem pozostaje 

w mocy do 30 listopada i można jej pobrać tutaj. 



W przypadku zapytań obywatelskich prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu: 0211 855-5. 

W przypadku pytań dziennikarzy prosimy o kontakt 
z biurem prasowym Ministerstwa Pracy, Zdrowia 
i Spraw Socjalnych, telefon 0211 855-3118. 

Niniejsza informacja prasowa jest dostępna na stronie 

www.land.nrw  

Informacja o ochronie danych osobowych dotycząca mediów 

społecznościowych  

 

 


