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Прессъобщение - 594/07/2020 

Северен Рейн-Вестфалия продължава наредбата за 

защита от коронавируса: Въвеждане на местна 

спирачка на коронавируса и ясни правила за 

училища и събития 

Забрана за големи мероприятия до 31 декември 2020 г. / 

Задължението за носене на маска по време на занятия в клас 

изтича на 1 септември 2020 г. 

Министерството на труда, здравето и социалната политика и 

Министерството на училищата и образованието съобщават: 

Съгласно решенията на федералните провинции от 27 август 2020 г. за 

ограничаването на процеса на инфекцията Северен Рейн-Вестфалия прилага 

разпоредбите и мерките в изменената Наредба за защита от коронавируса 

(CoronaSchVO). Едновременно с това наредбите във връзка с коронавируса се  

продължават до 15 септември 2020 г. Наред с въвеждането на местна спирачка 

на коронавируса, за да може да се реагира адекватно и още по-бързо на процеса 

на локално увеличаване случаите на инфекцията в засегнатите общини, от 1 

септември 2020 г. влизат в сила нови правила за разрешаването на 

мероприятия, включително и в училищата. За целта се продължават 

разпоредбите за основното задължение за носене на маска на територията на 

училищата. Въведеното първоначално като превантивна мярка задължение да 

се носи покритие за устата и носа и на място в клас по време на учебните 

занятия в средните и професионалните училища  може да приключи с оглед 

развитието на процеса на инфекцията след 31 август 2020 г., както беше 

оповестено. 

С актуализирането на наредбата за защита от коронавируса провинцията 

включи в наредбата разпоредби за местна спирачка на коронавируса. Съгласно 

това в бъдеще важи следната разпоредба: Ако 7-дневната заболеваемост в 

дадена област или общински град се повиши над 35 случая, засегнатите 

общини, Центърът по здравеопазване на провинция Северен Рейн-Вестфалия 

(LZG.NRW) и компетентната областна управа трябва незабавно да съгласуват и 

приложат допълнителни адекватни защитни мерки за ограничаване процеса на 

инфекцията. С това се цели да се реагира своевременно на развитието на 

инфекцията на местно ниво. Следваща степен се достига при 
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7-дневна заболеваемост от 50 случая. Тогава с намесата на Министерството на 

здравеопазването трябва да се съгласуват и приложат още мерки. 

С продължаването на наредбата за защита от коронавируса правителството на 

федералната провинция определя допълнително нови разпоредби относно 

разрешителния режим за събития. Става ясно, че при събития с повече от 500 

участници организаторът трябва да осигури с концепцията за хигиена и защита и 

подходящо пристигане и напускане в условията на пандемия. Концепции за 

събития с повече от 1000 участници сега трябва да бъдат представяни и на 

федералната провинция след проверка и одобряване на концепцията за хигиена 

от общината. Министерството на труда, здравето и социалната политика (MAGS) 

може след това да даде или откаже съгласието си, ако въз основа развитието на 

инфекцията в провинцията провеждането на толкова голямо събитие е 

несъвместимо с целта за ограничаване на това развитие. Общо остават 

забранени големи мероприятия до 31 декември 2020 г. 

Здравният министър Карл-Йозеф Лауман: “Динамичното развитие на инфекцията 

от изминалите седмици показа, че трябва да сме нащрек. Ето защо създадохме 

механизъм, за да можем навреме да реагираме на общинско ниво на 

нарастващия брой случаи на инфекция. Освен това сега провинцията има също 

така възможността да спре мероприятия с повече от 1000 участници, ако 

надрегионалното развитие на инфекцията просто не позволява такива събития. 

Очевидната ни цел е да ограничим вируса в ранната му фаза и по този начин да 

можем да предотвратим затварянето на детски градини и училища и локдаун на 

обществения живот. Ето защо още веднъж отправям апел към всички граждани:  

Моля, продължавайте да изпълнявате отговорно съществуващите предписания и 

правила.” 

Като цяло изменената наредба не предвижда съществени нови облекчения, като 

се вземе предвид развитието на инфекцията. Остава ясното послание, че трябва 

да се спазват съществуващите предписания. Затова се въвежда минимална 

глоба от 50 евро, договорена с другите федерални провинции и федералното 

правителство, при нарушения на задължението за носене на покритие за устата 

и носа. В Северен Рейн-Вестфалия остава също така санкционирането на 

подобно нарушение в обществения градски транспорт с глоба от 150 евро.
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До 15 септември също така се продължава наредбата за грижите във връзка с 

корона вируса (CoronaBetrVO), която съдържа предписанията за работа на 

училищата и детските градини. Разпоредбите за основното задължение за 

носене на маска в сградата и на територията на училището се продължават, 

задължението за носене на покритие за устата и носа на място в клас по време 

на учебните занятие може обаче да отпадне. Развитието на процеса на 

инфекцията в Северен Рейн-Вестфалия и досегашният положителен опит в 

училищата позволяват тази стъпка. Концепцията за защита за училищата се 

състои от три стълба: концепции за хигиената, квалифицирана проследяемост и 

защита на устата и носа. Тези три стълба продължават да важат. 

Министърът на училищата и образованието Ивон Гебауер: “Задължението за 

носене на маска по време на учебните занятия беше въведена в средните 

училища в несигурните времена след лятната ваканция, когато развитието на 

инфекцията значително се разрасна. От самото начало беше определен срок за 

него до момента, в който може да се дадете надеждна оценка на развитието на 

инфекцията след туристическия сезон, т.е. две седмици след края на ваканцията. 

За щастие почти три седмици след успешното започване на училище броят на 

инфекциите в Северен Рейн-Вестфалия се развива положително, така че можем 

да преустановим задължението за носене на маска по време на учебните 

занятия в клас. Маска трябва все още да се носи, когато учениците напускат 

мястото си в клас. Това е чувствително облекчение. Но оставаме бдителни и в 

непрекъснат контакт с действащите лица в училищната политика и самите 

училища. В същото време запазваме последователно строгите мерки за хигиена 

и защита от инфекция в нашите училища, за да защитим занапред живота на 

всички в училище възможно най-добре. Нашата концепция за адаптирана 

училищна дейност във времената на коронавирус разкрива и предлага 

възможности да реагираме адекватно на развитието на инфекцията.”   

В съгласие с училищната общност училищата могат да се договорят и занапред 

да носят доброволно покритие за устата и носа по време на учебните занятия. 

Относно Наредбата за изискванията във връзка с коронавирус при влизане в 

страната разпоредбите остават засега до голяма степен непроменени.  

Задължението за тестване и процедурата за регистриране следват директно от 

разпоредбите на Федералното министерство на здравеопазването. В това 

отношение промени може да има едва в средата на септември. Дотогава 

федералната провинция само леко ще хармонизира своите разпоредби 
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по отношение на трансграничните работници и изпълнението на 

задължението за регистрация чрез попълване на така наречените изходящи 

карти. 

Промените по всички наредби влизат в сила във вторник, 1 септември 2020 г. 

Преглед на най-важните промени:  

Законово уреждане на мониторинга на развитието на инфекцията (нов § 15a) 

 Съгласно законовата уредба здравните служби с помощта на центъра по 

здравеопазване на провинция Северен Рейн-Вестфалия (LZG) 

продължават да наблюдават местното, регионално и национално 

развитие на инфекцията, при което 7-дневната заболеваемост е важен 

индикатор. Ако 7-дневната заболеваемост в дадена област или общински 

град се повиши над 35 случая, засегнатите общини, Центърът по 

здравеопазване на провинцията и компетентната областна управа трябва 

незабавно да съгласуват и приложат допълнителни адекватни защитни 

мерки за ограничаване развитието на инфекцията. Ако процесът на 

инфекцията не може да бъде отнесен само до определени институции 

или други подобни и трябва да бъде ограничен, могат да бъдат 

разпоредени и защитни мерки извън тази наредба. 

 При 7-дневна заболеваемост на повече от 50 случая задължително 

трябва да се разпоредят допълнителни мерки за защита. В тези случаи 

Министерството на здравеопазването също трябва да участва в 

обсъжданията. 

Провеждане на събития (промени в  §§ 2b)  

 Освен досегашните предписания, концепцията за хигиена и защита от 

инфекция при събития с повече от 500 участници трябва също да 

разясни как се извършва пристигането и напускането на хората при 

спазване целите на защитата от инфекция. 

 Както досега, концепцията трябва също да разяснява как да се спазва 

минималното разстояние от 1,5 метра и да се гарантира специалната 

хигиена във връзка с инфекцията (чрез подходящи интервали на 

почистване, достатъчни възможности за дезинфекция на ръцете, 

информационни табла за правилно предпазване от инфекция и др.). 
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 Новост е също: При събития с повече от 1000 участници общините 

трябва да получат съгласието на Министерството на здравеопазването, 

преди да издадат разрешението. Това означава: Местните власти 

уведомяват Министерството на здравеопазването за събитията, за които 

смятат, че концепцията за хигиена и защита от инфекцията е в 

съответствие с наредбите, така че те принципно биха одобрили 

събитието. Министерството на здравеопазването може да откаже да 

даде съгласието си, ако провеждането на такова събитие е 

несъвместимо с целта да се ограничи процеса на инфекцията с оглед 

броя на участниците въпреки положителната проверка на концепцията 

за хигиена от страна на местните власти поради надрегионалното си 

значение за развитието на инфекцията. Министерството на 

здравеопазването може по всяко време да отмени издадено вече 

разрешение, ако развитието на инфекцията прави недопустимо 

провеждането на събитието поради нарастващия брой на заразените с 

коронавирус или по други причини. 

 Тези разпоредби се прилагат за всички събития, които се провеждат от 

12 септември 2020 г., за да се даде възможност на властите да 

променят процедурата. 

 Големи мероприятия остават забранени до 31 декември 2020 г. 

Терминът „голямо мероприятие“ не се отнася до броя на хората, а до 

значимостта на инфекцията за събитието (празници на стрелците, 

улични тържества, музикални фестивали и др.). Настоящем 

Министерството на здравеопазването провежда разговори  относно 

провеждането на коледни базари въз основа на представените 

концепции за хигиената. 

Фирмени излети и фирмени тържества  

 Правилата за фирмени излети и фирмени тържества, които досега бяха 

забранени, се хармонизират с разпоредбите за частния сектор. В бъдеще 

се разрешават събрания, срещи и мероприятия в компании, предприятия 

и институции, които се провеждат по повод на социално общуване, при 

същите условия и ограничения, които се прилагат и за частния сектор. 

Наредба за грижите във връзка с коронавируса  
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 Продължава да е в сила задължението за носене на маска в сградата 

и на цялата територия на училищата. Действащото временно до 31 

август 2020 г. задължение основно да се носи маска и по време на 

занятия от 5-ти клас нагоре се отменя за случаите на седене на 

определеното място в класната стая. 

 За да се осигури проследяемост има твърдо установен ред на заемане 

на местата в класната стая. 

Съответните наредби се публикуват през деня на www.land.nrw. 

При запитвания на гражданите се свържете с центъра за 
обслужване(Service Center) на правителството на 
федералната провинция, телефон 0211 837-1001. 

Ако имате допълнителни въпроси, се свържете с пресслужбата на 
Министерството на труда, здравето и социалната политика, 
телефон 0211 855-3118, или с пресслужбата на Министерството на 
училищата и образованието, телефон 0211 5867-3505. 

Това прессъобщение е достъпно и в интернет на адреса на 
правителството на федералната провинция www.land.nrw.  

Указание за защита на данните по отношение на социалните 
медии 

http://www.land.nrw/

