Η κυβέρνηση του
κρατιδίου Βόρειας
Ρηνανίας-Βεστφαλίας

Δελτίο Τύπου - 594/07/2020

31.08.2020
Σελίδα 1 από 7

Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία παρατείνει τη
διάταξη για την προστασία από τον κορονοϊό:
Εφαρμογή ενός τοπικού φρένου του
κορονοϊού και σαφείς κανονισμοί για σχολεία
και διοργανώσεις
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Απαγόρευση των μεγάλων διοργανώσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου
2020 / Λήξη της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας στο μάθημα την 1η
Σεπτεμβρίου 2020
Το Υπουργείο Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και το Υπουργείο Σχολείων και Εκπαίδευσης ανακοινώνουν
τα εξής:
Μετά τις αποφάσεις των ομοσπονδιακών κρατιδίων για την αναχαίτιση
του συμβάντος μόλυνσης στις 27 Αυγούστου 2020, η Βόρεια ΡηνανίαΒεστφαλία εφαρμόζει τους κανονισμούς και τα μέτρα στην
προσαρμοσμένη διάταξη για την προστασία από τον κορονοϊό.
Ταυτόχρονα, οι διατάξεις για τον κορονοϊό παρατείνονται μέχρι τις 15
Σεπτεμβρίου 2020. Εκτός από την εφαρμογή ενός τοπικού φρένου για
τον κορονοϊό, ώστε να είναι εφικτή η αντίδραση στο έντονο τοπικό
συμβάν μόλυνσης επακριβώς και ταχύτερα στις πληγείσες κοινότητες,
από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ισχύουν νέοι κανονισμοί για την έγκριση
διοργανώσεων καθώς και για τα σχολεία. Σε αυτήν την περίπτωση
παρατείνονται οι κανονισμοί για τη βασικά υποχρεωτική χρήση μάσκας
στις σχολικές εγκαταστάσεις. Το αρχικά προληπτικό μέτρο της
υποχρεωτικής χρήσης μάσκας στόματος-μύτης ακόμα και στις θέσεις
των τάξεων στο μάθημα σε σχολεία δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής
εκπαίδευσης μπορεί να λήξει στις 31 Αυγούστου 2020, όπως
ανακοινώθηκε, ενόψει της εξέλιξης του συμβάντος μόλυνσης.
Με την επικαιροποίηση της διάταξης για την προστασία από τον
κορονοϊό, το κρατίδιο συμπεριέλαβε στη διάταξη κανονισμούς για το
τοπικό φρένο του κορονοϊού. Μελλοντικά θα ισχύει ο εξής κανονισμός:
Αν ο αριθμός για τη συχνότητα εμφάνισης σε διάστημα 7 ημερών σε μία
περιφέρεια ή σε μία αυτοδιοικούμενη πόλη υπερβαίνει τα 35
κρούσματα, οι σχετικές κοινότητες, το Κέντρο Υγείας του κρατιδίου της
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Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και η αρμόδια περιφερειακή διοίκηση
πρέπει να συμφωνήσουν και να εφαρμόσουν περαιτέρω εναρμονισμένα
μέτρα προστασίας για την αναχαίτιση του συμβάντος μόλυνσης. Με
αυτόν τον τρόπο θα είναι εφικτή η έγκαιρη αντίδραση στο τοπικό συμβάν
μόλυνσης. Ένα περαιτέρω στάδιο προβλέπεται εάν ο αριθμός για τη
συχνότητα εμφάνισης σε διάστημα 7 ημερών φτάσει τα 50 κρούσματα.
Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να συμφωνηθούν και να εφαρμοστούν
περαιτέρω μέτρα με τη συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας.
Με την παράταση της διάταξης για την προστασία από τον κορονοϊό, η
κυβέρνηση του κρατιδίου επιπλέον ρυθμίζει εκ νέου τη διαδικασία
έγκρισης των διοργανώσεων. Διασαφηνίζεται ότι για διοργανώσεις με
500 και άνω συμμετέχοντες θα πρέπει ο διοργανωτής, εκτός από το
πλάνο υγιεινής και προστασίας, να διασφαλίζει και την - κατάλληλη για
την πανδημία - άφιξη και αναχώρηση. Τα προγράμματα για
διοργανώσεις με 1.000 και άνω συμμετέχοντες θα πρέπει πλέον, μετά
από τον έλεγχο και την έγκριση του πλάνου υγιεινής από την κοινότητα,
να υποβάλλονται επιπλέον και στο κρατίδιο. Το Υπουργείο Εργασίας,
Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων μπορεί στη συνέχεια να εγκρίνει ή να
απορρίψει ένα πρόγραμμα, εφόσον η υλοποίηση μιας τόσο μεγάλης
διοργάνωσης δεν ανταποκρίνεται στον στόχο του περιορισμού του
συμβάντος μόλυνσης σε όλο το κρατίδιο. Οι μεγάλες διοργανώσεις
εξακολουθούν να απαγορεύονται γενικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Υπουργός Υγείας Karl-Josef Laumann: «Η δυναμικότητα του συμβάντος
μόλυνσης τις προηγούμενες εβδομάδες έδειξε ότι πρέπει να είμαστε
προσεκτικοί. Για τον λόγο αυτόν έχουμε δημιουργήσει έναν μηχανισμό,
ώστε να μπορέσουμε να αντιδράσουμε έγκαιρα σε τυχόν αυξανόμενα
κρούσματα μόλυνσης. Επιπλέον, το κρατίδιο έχει πλέον και τη
δυνατότητα να απαγορέψει τις διοργανώσεις με περισσότερους από
1.000 συμμετέχοντες, εφόσον το συμβάν μόλυνσης σε
υπερπεριφερειακό επίπεδο απλά δεν επιτρέπει διοργανώσεις τέτοιου
μεγέθους. Ο δεδηλωμένος στόχος μας είναι να αναχαιτίσουμε τον ιό
στην πρώιμη φάση και με αυτόν τον τρόπο να αποφύγουμε το κλείσιμο
των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και των σχολείων καθώς και
τον αποκλεισμό του δημόσιου βίου. Και για αυτόν τον λόγο απευθύνω
ξανά έκκληση σε όλους τους πολίτες: Παρακαλώ εξακολουθήστε να
τηρείτε με υπευθυνότητα τις υφιστάμενες προδιαγραφές και τους
κανονισμούς.»

Σελίδα 2 από 7

Σελίδα 3 από 7

Η προσαρμοσμένη διάταξη δεν προβλέπει στο σύνολό της νέα
ουσιαστικά ανοίγματα σε συνάρτηση με το συμβάν μόλυνσης. Παραμένει
το σαφές μήνυμα ότι πρέπει να τηρούνται οι υφιστάμενες προδιαγραφές.
Για αυτόν τον λόγο, εφαρμόζεται το ελάχιστο πρόστιμο των 50 ευρώ, το
οποίο έχει συμφωνηθεί με τα άλλα κρατίδια και την Ομοσπονδία, για
παραβιάσεις της υποχρεωτικής χρήσης της μάσκας στόματος-μύτης.
Στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία εξακολουθεί επιπλέον να ισχύει ότι αυτή
η παραβίαση στις δημόσιες συγκοινωνίες τιμωρείται με πρόστιμο 150
ευρώ. Επιπλέον, η διάταξη για την προστασία από τον κορονοϊό στις
υποδομές μέριμνας, η οποία περιλαμβάνει τις προδιαγραφές για τη
λειτουργία των σχολείων και των βρεφονηπιακών και παιδικών
σταθμών, παρατείνεται μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Οι κανονισμοί για τη
βασικά υποχρεωτική χρήση μάσκας στο κτίριο και στους χώρους των
σχολείων παρατείνεται. Αντιθέτως, η υποχρέωση για χρήση της μάσκας
στόματος-μύτης ακόμα και στις θέσεις των τάξεων στο μάθημα μπορεί
να λήξει. Αυτό το βήμα καθίσταται αναγκαίο ενόψει της εξέλιξης του
συμβάντος μόλυνσης στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και των μέχρι
πρότινος θετικών εμπειριών στα σχολεία. Το πρόγραμμα προστασίας
για τα σχολεία αποτελείται από τρεις στυλοβάτες: Πλάνα υγιεινής,
εξειδικευμένη ιχνηλασιμότητα και προστασία στόματος-μύτης. Αυτοί οι
τρεις στυλοβάτες εξακολουθούν να ισχύουν.
Υπουργός Σχολείων και Εκπαίδευσης Yvonne Gebauer: «Η
υποχρεωτική χρήση της μάσκας στο μάθημα στα σχολεία
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήταν σκόπιμη κατά την αβέβαιη εποχή
μετά τις καλοκαιρινές διακοπές με τα σαφώς αυξημένα και αυξανόμενα
κρούσματα του συμβάντος μόλυνσης. Από την αρχή περιοριζόταν μέχρι
το χρονική στιγμή που θα ήταν εφικτή μία αξιόπιστη αξιολόγηση για το
συμβάν μόλυνσης μετά την τουριστική περίοδο, δηλαδή δύο εβδομάδες
μετά το τέλος των διακοπών. Σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την επιτυχή
έναρξη των σχολείων, τα κρούσματα μολύνσεων στη Βόρεια ΡηνανίαΒεστφαλία ευτυχώς εξελίσσονται θετικά, με αποτέλεσμα να μπορούμε
να καταργήσουμε την υποχρεωτική χρήση της μάσκας στο μάθημα. Η
μάσκα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν οι μαθήτριες και οι μαθητές
απομακρύνονται από τη θέση τους στην τάξη. Αυτό είναι μία αισθητή
διευκόλυνση. Αλλά παραμένουμε προσεκτικοί και σε εντατική
συνεργασία με τους φορείς της πολιτικής για τα σχολεία καθώς και με τα
ίδια τα σχολεία. Ταυτόχρονα, διατηρούμε με συνέπεια τα αυστηρά μέτρα
υγιεινής και προστασίας από τη μόλυνση στα σχολεία μας, για να
μπορούμε να συνεχίσουμε να προστατεύουμε με τον καλύτερο δυνατό

τρόπο όλους όσοι συμμετέχουν στον σχολικό βίο. Το πρόγραμμά μας
για την προσαρμοσμένη λειτουργία των σχολείων την εποχή του
κορονοϊού αξιοποιεί και προσφέρει δυνατότητες κατάλληλης αντίδρασης
στην εξέλιξη του συμβάντος μόλυνσης.»
Τα σχολεία θα μπορούν σε συνεννόηση με τη σχολική κοινότητα να
συμφωνούν στην οικειοθελή συνέχιση της χρήσης της μάσκας στόματοςμύτης στο μάθημα.
Για τη διάταξη για τον κορονοϊό αναφορικά με την είσοδο, οι
σχετικοί κανονισμοί παραμένουν καταρχήν εκτενώς αμετάβλητοι.
Το υποχρεωτικό τεστ και η διαδικασία γνωστοποίησης προκύπτουν
ούτως ή άλλως απευθείας από τους κανονισμούς του
Ομοσπονδιακού Υπουργείου Υγείας. Τυχόν αλλαγές θα υπάρχουν
εδώ από τα μέσα Σεπτεμβρίου και έπειτα. Μέχρι τότε, το κρατίδιο
απλά θα εναρμονίσει ελαφρά τους κανονισμούς του σε σχέση με
τους διασυνοριακά μετακινουμένους και με την εκπλήρωση της
υποχρεωτικής γνωστοποίησης μέσω συμπλήρωσης των
λεγόμενων καρτών αποβίβασης.
Οι τροποποιήσεις σε όλες τις διατάξεις θα ισχύσουν από την Τρίτη, 1
Σεπτεμβρίου 2020.
Επισκόπηση των σημαντικότερων αλλαγών:
Νομική θεμελίωση της παρακολούθησης του συμβάντος μόλυνσης
(νέα § 15α)


Θεμελιώνεται νομικά ότι οι υπηρεσίες υγείας θα παρακολουθούν
συνεχώς, με την υποστήριξη του Κέντρου Υγείας του κρατιδίου
της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, το συμβάν μόλυνσης σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο
κρατιδίου, με τη συχνότητα εμφάνισης σε διάστημα 7 ημερών να
αποτελεί έναν σημαντικό δείκτη. Μόλις ο αριθμός για τη
συχνότητα εμφάνισης σε διάστημα 7 ημερών σε μία περιφέρεια ή
σε μία αυτοδιοικούμενη πόλη υπερβαίνει τα 35 κρούσματα, οι
σχετικές κοινότητες, το Κέντρο Υγείας του κρατιδίου της Βόρειας
Ρηνανίας-Βεστφαλίας και η αρμόδια περιφερειακή διοίκηση
πρέπει να συμφωνήσουν και να εφαρμόσουν περαιτέρω
συγκεκριμένα μέτρα προστασίας για την αναχαίτιση του
συμβάντος μόλυνσης. Αν το συμβάν μόλυνσης δεν μπορεί να

Σελίδα 4 από 7

Σελίδα 5 από 7

εντοπιστεί και να περιοριστεί αποκλειστικά σε συγκεκριμένες
εγκαταστάσεις ή κάτι παρόμοιο, θα μπορούν να καθοριστούν και
μέτρα προστασίας έξω από το πλαίσιο αυτής της διάταξης.


Σε περίπτωση συχνότητας εμφάνισης 50 κρουσμάτων και άνω
σε διάστημα 7 ημερών, θα πρέπει αναγκαστικά να θεσπιστούν
πρόσθετα μέτρα προστασίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα
πρέπει να συμπεριληφθεί στις διαδικασίες και το Υπουργείο
Υγείας.

Διαχείριση διοργανώσεων (τροποποιήσεις στην §§ 2β)


Εκτός από τις υφιστάμενες προδιαγραφές, το πλάνο υγιεινής και
προστασίας από τη μόλυνση πρέπει επίσης να προβλέπει για
διοργανώσεις με περισσότερους από 500 συμμετέχοντες
τους τρόπους άφιξης και αναχώρησης των ατόμων με τήρηση
των απαιτήσεων για την προστασία από τη μόλυνση.



Όπως ίσχυε μέχρι τώρα, στο πλάνο θα πρέπει επιπλέον να
περιγράφονται οι τρόποι που θα εξασφαλίζεται η τήρηση της
ελάχιστης απόστασης του 1,5 μέτρου και η ιδιαίτερη υγιεινή
έναντι της μόλυνσης (με προσαρμοσμένα διαστήματα
καθαρισμού, επαρκείς δυνατότητες απολύμανσης των χεριών,
ενημερωτικούς πίνακες για τη σωστή συμπεριφορά για
προστασία από τη μόλυνση, κτλ.).



Νέο είναι, επίσης, το εξής: Για διοργανώσεις με άνω από 1.000
συμμετέχοντες, οι κοινότητες θα πρέπει να λαμβάνουν τη
συναίνεση του Υπουργείου Υγείας πριν τη χορήγηση της
έγκρισης. Αυτό σημαίνει: Οι τοπικές αρχές υποδεικνύουν στο
Υπουργείο Υγείας τις διοργανώσεις, για τις οποίες θεωρούν ότι
το πλάνο υγιεινής και προστασίας από τη μόλυνση είναι εντάξει,
έτσι ώστε να εγκριθεί κανονικά η διοργάνωση. Το Υπουργείο
Υγείας μπορεί να αρνηθεί να συναινέσει εάν η εκτέλεση της
σχετικής διοργάνωσης δεν συμβαδίζει με τον στόχο του
περιορισμού του συμβάντος μόλυνσης σε σχέση με τον αριθμό
των συμμετεχόντων, παρά το θετικό αποτέλεσμα του ελέγχου
του πλάνου υγιεινής από τις τοπικές αρχές, λόγω της
υπερπεριφερειακής σημασίας για το συμβάν μόλυνσης. Το
Υπουργείο Υγείας μπορεί να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή μία
έγκριση που έχει ήδη χορηγήσει, αν το συμβάν μόλυνσης δεν

καθιστά πλέον εφικτή την εκτέλεση λόγω των αυξανόμενων
κρουσμάτων μόλυνσης ή για άλλους λόγους.


Αυτοί οι κανονισμοί ισχύουν για όλες τις διοργανώσεις που θα
πραγματοποιηθούν από τις 12 Σεπτεμβρίου 2020 και έπειτα,
για να καταστεί εφικτή στις δημόσιες αρχές η αλλαγή της
διαδικασίας.



Οι μεγάλες διοργανώσεις εξακολουθούν να απαγορεύονται
γενικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ο όρος «μεγάλη
διοργάνωση» δεν αφορά τον αριθμό ατόμων, αλλά τη
σχετικότητα της διοργάνωσης με τη μόλυνση (φεστιβάλ
σκοποβολής, περιοδεύοντα θεάματα, φεστιβάλ μουσικής, κτλ.).
Για τη διεξαγωγή των χριστουγεννιάτικων αγορών
πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα συνομιλίες του αρμόδιου
Υπουργείου Υγείας υπό τη βάση των σχετικών πλάνων υγιεινής
που έχουν υποβληθεί.

Εταιρικές εκδρομές και εταιρικές εκδηλώσεις
 Οι κανονισμοί των μέχρι σήμερα απαγορευμένων εταιρικών
εκδρομών και των εταιρικών εκδηλώσεων εναρμονίζονται με τους
κανονισμούς για τον ιδιωτικό τομέα. Μελλοντικά, οι
συγκεντρώσεις, οι συναντήσεις και οι διοργανώσεις σε εταιρείες,
επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές, οι οποίες πραγματοποιούνται
για κοινωνικούς-επικοινωνιακούς λόγους, θα επιτρέπονται με τις
ίδιες προϋποθέσεις και τους ίδιους περιορισμούς που ισχύουν και
στον ιδιωτικό τομέα.

Διάταξη για την περίθαλψη σε σχέση με τον κορονοϊό
 Η υποχρεωτική χρήση της μάσκας εξακολουθεί να ισχύει στο
σχολικό κτίριο και σε όλους τους χώρους του σχολείου.
Αντιθέτως, η υποχρεωτική χρήση της μάσκας στο μάθημα από
την 5η τάξη και άνω που ίσχυε προσωρινά έως τις 31
Αυγούστου 2020 καταργείται κατά την παραμονή στις θέσεις της
τάξης.
 Για να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα, στο μάθημα πρέπει να
υπάρχει σταθερή αντιστοίχιση των θέσεων στους μαθητές.
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Οι σχετικές διατάξεις θα δημοσιευτούν κατά τη διάρκεια της ημέρας
στην ιστοσελίδα www.land.nrw.

Για ερωτήματα του πολίτη παρακαλούμε να απευθύνεστε στο
Κέντρο Εξυπηρέτησης της κυβέρνησης του κρατιδίου, τηλέφωνο
0211 837-1001.
Σε περίπτωση ερωτήσεων παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Γραφείο Τύπου
του Υπουργείου Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τηλέφωνο
0211 855-3118, ή στο Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Σχολείων και
Εκπαίδευσης, τηλέφωνο 0211 5867-3505.
Αυτό το δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο και στο Internet, στον ιστότοπο της
κυβέρνησης του κρατιδίου www.land.nrw
Υπόδειξη για την προστασία προσωπικών δεδομένων σχετικά με τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης
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