De deelstaatregering van
Noordrijn-Westfalen

Informatie voor de pers - #594072020
Noordrijn-Westfalen breidt de beschermingsverordening in
verband met het coronavirus uit: Invoering van een lokale
coronamaatregel en duidelijke voorschriften voor scholen en
evenementen
Verbod op grote evenementen tot 31 december 2020 / Op 1 september
2020 eindigt de verplichting tot het dragen van mondkapjes in de
klaslokalen
Het ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken en
het ministerie van Onderwijs delen mede:
Naar aanleiding van de besluiten van de federale en deelstaatregeringen met
betrekking tot het terugdringen van infecties op 27 augustus 2020 geeft
Noordrijn-Westfalen uitvoering aan de verordeningen en maatregelen van de
aangepaste verordening inzake de bescherming tegen het coronavirus
(CoronaSchVO). Tegelijkertijd wordt de coronaverordeningen verlengd tot 15
september 2020. Naast de invoering van lokale coronamaatregelen om nog
sneller te kunnen reageren op een verhoogde kans op lokale infecties in de
getroffen gemeenschappen, gelden vanaf 1 september 2020 nieuwe
voorschriften voor de goedkeuring van evenementen en in scholen. Daartoe
worden de bepalingen inzake de basisverplichting tot het dragen van
mondkapjes op schoolgebouwen uitgebreid. De aanvankelijk uit voorzorg
opgelegde verplichting om ook op de zitplaats in de klassen van middelbareen beroepsscholen een mondkapje te dragen, kan gezien de ontwikkeling van
de infecties eind 31 augustus 2020 worden opgeheven.
Met het aanpassen van de verordening inzake de bescherming tegen het
coronavirus heeft de staat voorschriften voor lokale coronamaatregelen
opgenomen in de verordening. In de toekomst zal de volgende regeling van
toepassing zijn: Als de 7-daagse incidentie in een district of een districtsvrije
stad boven de 35 komt, moeten de getroffen gemeenschappen, de regionale
gezondheidsdienst van de deelstaat Noordrijn-Westfalen (LZG.NRW) en de
desbetreffende districtsregering onmiddellijk verdere, aangepaste
beschermingsmaatregelen ter beheersing van de incidentie van de infectie
coördineren en uitvoeren. Hiermee wordt een vroegtijdige reactie op het
lokale infectiegevaar beoogd. Een verdere stap wordt gezet met
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een 7-daagse incidentie van 50. Vervolgens moeten er met medewerking van
het ministerie van Volksgezondheid verdere maatregelen worden
gecoördineerd en doorgevoerd.
Met de uitbreiding van de verordening inzake de bescherming tegen het
coronavirus reorganiseert de deelstaatregering ook de goedkeuringsprocedure
voor evenementen. Het is duidelijk dat voor evenementen met 500 of meer
deelnemers de organisator moet zorgen dat de hygiëne en bescherming ook
voorziet in een pandemievrije aankomst en vertrek. Bij evenementen met meer
dan 1000 deelnemers moeten de voorstellen nu na bestudering en
goedkeuring van het hygiëneconcept door de gemeente ook aan de deelstaat
worden voorgelegd. Het ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale
Zaken (MAGS) kan toestemming geven of weigeren te geven als de
organisatie van zo'n groot evenement door de infectiegraad in de gehele
deelstaat onverenigbaar is met het doel om de infectie onder controle te
houden. Grote evenementen blijven in het algemeen verboden tot 31
december 2020.
Minister van Volksgezondheid Karl-Josef Laumann: "De dynamische
infectiegraad van de afgelopen weken hebben aangetoond dat we waakzaam
moeten zijn. We hebben derhalve een mechanisme in het leven geroepen om
in een vroeg stadium te kunnen reageren op stijgende infectiecijfers op lokaal
niveau. Bovendien heeft de deelstaat nu ook de mogelijkheid om aan
evenementen met meer dan 1000 deelnemers een einde te maken als de
landelijke infectiegraad dergelijke evenementen gewoonweg niet toestaat. Wij
streven ernaar het virus in een vroeg stadium in te dammen en zo de sluiting
van kinderdagverblijven en scholen en een lockdown van het openbare leven
te voorkomen. Ook daarom doe ik opnieuw een beroep op alle medeburgers:
Volg de bestaande richtlijnen en voorschriften op een verantwoorde manier.”
Al met al voorziet de gewijzigde verordening - rekening houdend met de
infectiegraad - niet in significante nieuwe mogelijkheden. De duidelijke
boodschap blijft dat de bestaande richtsnoeren moeten worden nageleefd. Om
deze reden wordt een minimumboete van 50 euro ingevoerd die met de andere
deelstaten en de federale regering is overeengekomen voor het niet dragen
van een mondkapje. In Noordrijn-Westfalen wordt een dergelijke inbreuk in het
openbaar vervoer nog steeds bestraft met een boete van 150 euro.
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De corona-zorgregeling (CoronaBetrVO), waarin de voorschriften voor scholen
en kinderdagverblijven zijn opgenomen, wordt eveneens verlengd tot 15
september. De bepalingen inzake de basisverplichting tot het dragen van
mondkapjes in het schoolgebouw en op het schoolterrein worden verlengd,
maar de verplichting om ook op de zitplaats in de klas een mondkapje te
dragen vervalt. De ontwikkeling van de infectiegraad in Noordrijn-Westfalen en
de positieve ervaringen op scholen tot nu toe maken deze stap mogelijk. Het
beschermingsprogramma voor scholen bestaat uit drie pijlers:
Hygiëneconcepten, gekwalificeerde traceerbaarheid en bescherming van mond
en neus. Deze drie pijlers blijven van toepassing.
Minister van Onderwijs Yvonne Gebauer: "Het verplicht dragen van
mondkapjes op middelbare scholen werd in de onzekere tijden na de
zomervakantie aangeduid met een sterk verhoogde en stijgende infectiegraad.
Vanaf het begin was deze beperkt tot het punt waarop een betrouwbare
beoordeling van de infectiegraad kon worden gemaakt na het reisseizoen,
d.w.z. twee weken na het einde van de vakantie. Bijna drie weken na de
succesvolle aanvang van het schooljaar ontwikkelen de infectiecijfers in
Noordrijn-Westfalen zich gelukkig positief, zodat we het verplichte dragen van
mondkapjes in de klas kunnen opschorten. Een mondkapje hoeft alleen
gedragen te worden als de scholieren en studenten hun vaste zitplaats
verlaten. Dit is een duidelijke verbetering. Maar we blijven waakzaam en
werken aan een intensieve samenwerking met de betrokkenen bij het
schoolbeleid en de scholen zelf. Tegelijkertijd houden we consequent vast aan
de strenge maatregelen inzake de hygiëne en de bescherming tegen infectie in
onze scholen om iedereen op school zo goed mogelijk te blijven beschermen.
Ons plan voor aangepaste schoolse activiteiten in coronatijden is doeltreffend
en biedt mogelijkheden om adequaat te reageren op de ontwikkeling van de
infectie.”
Scholen kunnen met de schoolgemeenschap afspreken om in de klas op
vrijwillige basis een mondkapje te blijven dragen.
Wat de inreisregeling inzake het coronavirus betreft, blijven de voorschriften in
eerste instantie grotendeels onveranderd. Deze testplicht en de
meldingsprocedure vloeien hoe dan ook rechtstreeks voort uit de richtlijnen
van het Bondsministerie van Volksgezondheid. Wijzigingen worden pas medio
september doorgevoerd. Tot die tijd zal de deelstaat zijn voorschriften

met betrekking tot grensarbeiders en de naleving van de meldplicht
slechts in geringe mate harmoniseren door het invullen van de
zogenaamde uitstapkaarten.
De wijzigingen in alle verordeningen treden dinsdag 1 september 2020 in
werking.
De belangrijkste veranderingen in één oogopslag:
Wettelijke verankering van de bewaking van de infectiegraad (nieuwe § 15a)



Het is wettelijk verankerd dat de gezondheidsdiensten, met de steun
van het gezondheidsdienst Noordrijn-Westfalen (LZG), voortdurend
toezicht houden op de lokale, regionale en nationale incidentie van
infecties, waarbij de 7-daagse incidentie een belangrijke indicator is. Als
de 7-daagse incidentie in een district of een districtsvrije stad boven de
35 komt, moeten de getroffen gemeenschappen, de regionale
gezondheidsdienst en de desbetreffende districtsregering onmiddellijk
verdere, aangepaste maatregelen ter beheersing van de incidentie van
de infectie coördineren en uitvoeren. Indien de infectiegraad niet
uitsluitend te wijten is aan bepaalde voorzieningen of dergelijke en niet
kan worden beperkt, kunnen beschermende maatregelen worden
gelast die verder gaan dan het toepassingsgebied van deze
verordening.



Vanaf een 7-daagse incidentie van 50 zijn aanvullende beschermende
maatregelen verplicht. In deze gevallen moet ook het ministerie van
Volksgezondheid bij de besprekingen worden betrokken.

Omgaan met evenementen (wijzigingen in §§ 2b)



Naast de voorgaande voorschriften moet het beschermingsconcept
inzake hygiëne en infectie voor evenementen met meer dan 500
deelnemers ook aangeven hoe de aankomst en het vertrek van
personen moet worden uitgevoerd met inachtneming van de
voorschriften voor de bescherming tegen infectie.



Zoals in het verleden moet in het concept ook worden aangegeven
hoe de minimale afstand van 1,5 meter moet worden aangehouden en
hoe de speciale infectiehygiëne (door aangepaste
reinigingsintervallen, voldoende voorzieningen voor desinfectie van
handen, informatieborden over hoe zich te gedragen met het oog op
bescherming tegen infecties, etc.) wordt gewaarborgd.
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Ook nieuw is: Voor evenementen met meer dan 1.000 deelnemers
moeten de plaatselijke autoriteiten toestemming krijgen van het
ministerie van Volksgezondheid voordat zij toestemming kunnen
geven. Dit betekent: De plaatselijke autoriteiten stellen het ministerie
van Volksgezondheid op de hoogte van de evenementen waarvan zij
menen dat het beschermingsconcept inzake hygiëne en infectie op zijn
plaats is, zodat zij het evenement normaal gesproken kunnen
goedkeuren. Het ministerie van Volksgezondheid kan de toestemming
weigeren als de organisatie van een dergelijk evenement niet
verenigbaar is met de doelstelling om het aantal deelnemers ondanks
een door de lokale autoriteiten positief beoordeeld hygiëneconcept te
beperken omdat het landelijk van belang is voor de verspreiding van
de infectie. Het ministerie van Volksgezondheid kan een reeds
verleende vergunning te allen tijde intrekken indien de infectiegraad
toeneemt als gevolg van een toename van het aantal infecties of
indien het om andere redenen niet langer gerechtvaardigd lijkt om de
vergunning te verlenen.



Deze voorschriften zijn van toepassing op alle evenementen die
vanaf 12 september 2020 plaatsvinden om de autoriteiten in staat te
stellen de procedure te wijzigen.



Grote evenementen blijven in het algemeen verboden tot 31 december
2020. Het begrip "groot evenement" verwijst niet naar het aantal
personen, maar naar de relevantie voor infectie van het evenement
(schuttersfeesten, straatfeesten, muziekfestivals, enz.). Het Ministerie
van Volksgezondheid voert momenteel besprekingen over het
organiseren van kerstmarkten aan de hand van de hygiëneconcepten
die voor dit doel zijn ingediend.

Bedrijfsuitjes en bedrijfsfeesten



De voorschriften voor de tot nu toe verboden bedrijfsuitjes en
bedrijfsfeesten zullen worden afgestemd op de voorschriften voor
particulieren. In de toekomst zullen vergaderingen, bijeenkomsten en
evenementen in het bedrijfsleven en bij de overheid, die om sociale en
communicatieve redenen worden gehouden en worden toegestaan
onder dezelfde voorwaarden en beperkingen als die welke gelden voor
particulieren.

Corona-zorgregeling
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Mondkapjes blijven verplicht in het schoolgebouw en op het hele
schoolterrein. De voorlopig tot 31 augustus geldende verplichting tot
het dragen van mondkapjes vanaf de 5de klas wordt afgeschaft
wanneer men een vaste zitplaats heeft.



Er is een vaste opstelling van de stoelen in het klaslokaal om de
traceerbaarheid te garanderen.

De bijbehorende voorschriften zullen in de loop van de dag op
www.land.nrw worden gepubliceerd.

Bij verzoeken van burgers kunt u contact opnemen met het
Service Center van de deelstaatregering, telefoon 0211 837-1001.
Als u vragen hebt kunt u contact opnemen met de persdienst van het
ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken, telefoon 0211 8553118, of de persdienst van het ministerie van Onderwijs, telefoon 0211 58673505.
Dit persbericht is ook op het internet beschikbaar via het internetadres
van de deelstaatregering www.land.nrw
Kennisgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot sociale media
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