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Nadrenia Północna-Westfalia przedłuża okres obowiązywania
rozporządzenia w sprawie ochrony przed koronawirusem:
wprowadzenie lokalnego „hamulca koronawirusa” oraz jasne
zasady dla szkół i imprez
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Zakaz organizowania dużych imprez do 31 grudnia 2020 r. /
Wygaśnięcie obowiązku noszenia maseczek na lekcjach do 1
września 2020 r.
Ministerstwo Pracy, Zdrowia i Polityki Społecznej, a także
Ministerstwo Szkolnictwa i Edukacji informują:
Zgodnie z postanowieniami władz państwowych i kraju związkowego w
sprawie zahamowania rozwoju epidemii z dnia 27 sierpnia 2020 r., Nadrenia
Północna-Westfalia wdraża regulacje i środki określone przez dostosowane
rozporządzenie w sprawie ochrony przed koronawirusem (CoronaSchVO).
Jednocześnie okres obowiązywania rozporządzeń w sprawie koronawirusa
przedłużany jest do 15 września 2020 r. Oprócz wprowadzenia lokalnego
„hamulca koronawirusa”, by jeszcze precyzyjniej i szybciej reagować na
lokalne zwiększenie liczby zakażeń w poszczególnych gminach, od 1 września
2020 r. obowiązują nowe zasady dotyczące organizowania imprez oraz dla
szkół. Postanowienia dotyczące zasadniczego obowiązku noszenia maseczek
na terenie szkół zostają przedłużone. Ze względu na rozwój sytuacji
epidemiologicznej wprowadzony przezornie obowiązek zasłaniania nosa i ust
również w ławkach podczas lekcji w szkołach ponadpodstawowych i
zawodowych może zostać wygaszony z upływem 31 sierpnia 2020 r.
Wraz z aktualizacją rozporządzenia w sprawie ochrony przed koronawirusem,
kraj związkowy ujął w rozporządzeniu regulacje dotyczące lokalnego
„hamulca koronawirusa”. Obowiązują więc następujące zasady: Jeśli wartość
7-dniowej zapadalności w okręgu lub wydzielonym mieście przekroczy 35
przypadków, dotknięte gminy, Krajowe Centrum Zdrowia Nadrenii PółnocnejWestfalii (LZG.NRW) oraz właściwy zarząd okręgu muszą niezwłocznie
uzgodnić i wdrożyć dalsze dokładnie dopasowane środki ochronne w celu
ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Celem jest szybkie
reagowanie na lokalny rozwój sytuacji epidemiologicznej. Kolejny etap
następuje, gdy

7-dniowa zapadalność osiągnie 50 przypadków. Wtedy konieczne jest
uzgodnienie i wdrożenie dalszych działań przy udziale ministerstwa zdrowia.
Wraz ze zmianą rozporządzenia w sprawie ochrony przed koronawirusem,
rząd kraju związkowego wprowadza nowe regulacje w zakresie procedury
wydawania zezwoleń na organizowanie imprez. Rozporządzenie jasno
stanowi, że w przypadku imprez powyżej 500 uczestników, organizator musi
zapewnić nie tylko koncepcję higieny i ochrony, lecz także przyjazd i wyjazd
zgodny z zasadami obowiązującymi w warunkach pandemii. Koncepcje dla
imprez powyżej 1000 uczestników, po sprawdzeniu i zatwierdzeniu koncepcji
higieny przez gminę, muszą zostać dodatkowo przedłożone władzom kraju
związkowego. Ministerstwo Pracy, Zdrowia i Polityki Społecznej (MAGS) może
wówczas udzielić lub nie udzielić zgody, jeśli organizacja tak dużej imprezy nie
będzie możliwa do pogodzenia z celem, jakim jest ograniczenie rozwoju
sytuacji epidemiologicznej w kraju związkowym. Organizacja dużych imprez
pozostaje zasadniczo zabroniona do 31 grudnia 2020 r.
Minister zdrowia Karl-Josef Laumann: „Dynamiczny rozwój sytuacji
epidemiologicznej w ostatnich tygodniach pokazał, że musimy zachować
czujność. Dlatego stworzyliśmy mechanizmy umożliwiające szybkie
reagowanie na rosnące liczby przypadków zakażeń na poziomie lokalnym.
Dodatkowo kraj związkowy ma teraz możliwość nieudzielenia zgody na
organizację imprezy dla ponad 1000 uczestników, jeśli ponadregionalna
sytuacja epidemiologiczna po prostu nie pozwoli na organizację takiej imprezy.
Naszym głównym celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa we
wczesnej fazie, by w ten sposób uniknąć zamykania szkół, przedszkoli oraz
lockdownu życia publicznego. Także dlatego ponownie zwracam się z apelem
do obywateli i obywatelek: proszę, byście w dalszym ciągu odpowiedzialnie
stosowali się do obowiązujących zasad i wytycznych”.
Dostosowane rozporządzenie z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej nie
przewiduje znacznego luzowania obostrzeń. Wyraźne przesłanie brzmi –
należy przestrzegać obowiązujących zasad. Dlatego wprowadzona zostaje
uzgodniona z władzami państwa i innych krajów związkowych grzywna
minimalna w wysokości 50 euro za nieprzestrzeganie obowiązku zasłaniania
nosa i ust. Ponadto w Nadrenii Północnej-Westfalii za takie wykroczenie w
środkach lokalnego publicznego transportu pasażerskiego grozi grzywna w
wysokości 150 euro.
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Również do 15 września przedłużony został okres obowiązywania
rozporządzenia w sprawie opieki (CoronaBetrVO), zawierającego wytyczne dla
szkół i przedszkoli. Postanowienia dotyczące zasadniczego obowiązku
noszenia maseczek w budynku szkolnym oraz na terenie szkoły zostają
przedłużone, jednak obowiązek zakrywania nosa i ust również w ławkach
podczas lekcji może ulec wygaszeniu. Rozwój sytuacji epidemiologicznej w
Nadrenii Północnej-Westfalii oraz dotychczasowe pozytywne doświadczenia w
szkołach pozwalają na taki krok. Koncepcja ochrony dla szkół opiera się na
trzech filarach: koncepcje higieniczne, kwalifikowana możliwość identyfikacji
oraz zakrywanie ust i nosa. Te trzy filary w dalszym ciągu obowiązują.
Minister Szkolnictwa i Edukacji Yvonne Gebauer: „Wprowadzenie obowiązku
noszenia maseczek podczas lekcji w szkołach ponadczasowych w niepewnych
czasach po zakończeniu wakacji było podyktowane zwiększoną i wciąż
rosnącą liczbą przypadków zakażeń. Od samego początku obowiązywanie
tego nakazu było ograniczone do momentu, w którym możliwa będzie
wiarygodna ocena sytuacji epidemiologicznej po sezonie podróży, czyli po
dwóch tygodniach od zakończenia wakacji. Na szczęcie prawie trzy tygodnie
po udanym rozpoczęciu zajęć w szkołach liczby przypadków zakażeń w
Nadrenii Północnej-Westfalii wykazują pozytywny rozwój, dzięki czemu
możemy wygasić obowiązek noszenia maseczek na zajęciach. Noszenie
maseczek jest jednak obowiązkowe, kiedy uczeń lub uczennica opuszcza
swoje stałe miejsce siedzące. To odczuwalne ułatwienie. Jednak zachowujemy
czujność i ściśle współpracujemy z przedstawicielami polityki oświatowej oraz
samymi szkołami. Jednocześnie konsekwentnie podtrzymujemy w naszych
szkołach ścisłe środki zapewnienia higieny oraz ochrony przed zakażeniami,
by w dalszym ciągu jak najlepiej chronić wszystkich uczestników szkolnego
życia. Nasza koncepcja działalności szkół w czasach pandemii koronawirusa
oferuje możliwość odpowiedniego reagowania na rozwój sytuacji
epidemiologicznej”.
Szkoły w porozumieniu ze społecznością szkolną mogą też uzgodnić
dobrowolne zakrywanie nosa i ust na zajęciach.
W przypadku rozporządzenia określającego warunki wjazdu, regulacje
pozostają na razie bez większych zmian. Obowiązek wykonywania testów
oraz procedura zawiadamiania wynikają bezpośrednio z wytycznych
Federalnego Ministerstwa Zdrowia. Zmiany w tym zakresie planowane są
dopiero na połowę września. Do tej pory kraj związkowy harmonizuje jedynie
regulacje

w zakresie pracowników regularnie przekraczających granicę oraz
spełniania obowiązku zgłoszenia poprzez wypełnienie tzw. karty dla
wysiadających.
Zmiany we wszystkich rozporządzeniach wchodzą w życie we wtorek, 1
września 2020 roku.
Przegląd najważniejszych zmian:
Prawne ustanowienie monitoringu sytuacji epidemiologicznej (nowy § 15a)



Przepisy stanowią, że urzędy zdrowia przy wsparciu Krajowego
Centrum Zdrowia Nadrenii Północnej-Westfalii (LZG) na bieżąco
obserwują lokalną, regionalną i krajową sytuację epidemiologiczną,
przy czym istotnym wskaźnikiem jest średnia 7-dniowa zapadalność.
Gdy średnia 7-dniowa zapadalność w jednym okręgu lub wydzielonym
mieście przekroczy 35 przypadków, dotknięte gminy, LZG oraz
właściwy zarząd okręgu niezwłocznie uzgadniają i wdrażają dalsze
konkretne środki ochronnych, mające na celu ograniczenie rozwoju
sytuacji epidemiologicznej. Jeśli zwiększenie liczby przypadków
zakażeń nie ogranicza się do określonych instytucji lub tym podobnych
miejsc, możliwe jest także wprowadzenie środków ochronnych
wykraczających poza te określone w rozporządzeniu.



W przypadku, gdy średnia 7-dniowa zapadalność przekroczy 50
przypadków, należy niezwłocznie wdrożyć dodatkowe środki
ochronne. W takich przypadkach w naradach musi uczestniczyć także
ministerstwo zdrowia.

Podejście do imprez (zmiany w §§ 2b)



Oprócz dotychczasowych wytycznych, w przypadku imprez dla ponad
500 uczestników koncepcja zapewnienia higieny i ochrony przed
zakażeniami musi określać także sposób organizacji przyjazdu i
wyjazdu osób z zachowaniem zasad ochrony przed zakażeniami.



Tak jak do tej pory, koncepcja musi też określać, w jaki sposób
zapewniony zostanie minimalny odstęp 1,5 m pomiędzy uczestnikami
oraz szczególne zasady higieny (poprzez dostosowaną częstotliwość
czyszczenia, wystarczającą liczbę stanowisk dezynfekcji dłoni, tablice
informujące o postępowaniu zgodnym z zasadami ochrony przed
zakażeniem itp.).
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Nowością jest też zasada, że w przypadku imprez liczących
powyżej 1000 uczestników, przed udzieleniem pozwolenia gminy
muszą uzyskać zgodę ministerstwa zdrowia. To oznacza, że lokalne
władze zgłaszają w ministerstwie zdrowia takie imprezy, w przypadku
których są zdania, że koncepcja zapewnienia higieny i ochrony przed
zakażeniami jest prawidłowa, więc zgoda na organizację imprezy
zostałaby udzielona. Ministerstwo zdrowia może odmówić wyrażenia
zgody, jeśli realizacja takiej imprezy w odniesieniu do liczby
uczestników, mimo pozytywnego zaopiniowania koncepcji higieny
przez władze lokalne, ze względu na znaczenie ponadregionalne nie
będzie możliwa do pogodzenia z celem, jakim jest ograniczenie
rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Ministerstwo zdrowia może w
każdej chwili odwołać udzieloną zgodę, jeśli wzrośnie liczba
przypadków zakażeń lub realizacja imprezy będzie niedopuszczalna z
innego powodu.



Te regulacje obowiązują dla wszystkich imprez, odbywających się
od dnia 12 września 2020 r., aby umożliwić władzom dostosowanie
procedur.



Organizacja dużych imprez pozostaje zasadniczo zabroniona do 31
grudnia 2020 r. Pojęcie „dużej imprezy” nie odnosi się przy tym do
liczby osób, lecz do znaczenia imprezy w odniesieniu do sytuacji
epidemiologicznej (festyny strzeleckie, festyny uliczne, festiwale
muzyczne itp.). W sprawie jarmarków świątecznych prowadzone są
obecnie rozmowy właściwego ministerstwa zdrowia na podstawie
przedłożonych koncepcji zapewnienia higieny.

Wycieczki zakładowe i imprezy firmowe



Zasady dotyczące zabronionych dotąd wycieczek zakładowych i imprez
firmowych zostały dostosowane do regulacji obowiązujących w
sektorze prywatnym. Zgromadzenia, spotkania i imprezy w
przedsiębiorstwach, zakładach i urzędach, organizowane w celach
społeczno-komunikacyjnych, mogą odbywać się przy zachowaniu
takich samych warunków i ograniczeń, jak w sektorze prywatnym.

Rozporządzenie w sprawie opieki
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W dalszym ciągu obowiązuje obowiązek noszenia maseczek w
budynku szkoły oraz na całym terenie szkolnym. Obowiązujący
tymczasowo do 31 sierpnia 2020 r. obowiązek noszenia maseczek
także na lekcjach dla uczniów od 5 klasy zostaje zniesiony w
odniesieniu do przebywania na stałym miejscu siedzącym.



Na lekcjach obowiązuje stałe przyporządkowanie miejsc w celu
zagwarantowania możliwości identyfikacji.

Odpowiednie rozporządzenia zostaną opublikowane w ciągu dnia na
stronie www.land.nrw.

W przypadku dodatkowych pytań od obywateli należy zwracać
się do Centrum Obsługi rządu krajowego, telefon 0211 837-1001.
W przypadku dodatkowych pytań od prasy należy zwracać się do ośrodka
prasowego Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Polityki Społecznej, telefon 0211
855-3118 lub ośrodka prasowego Ministerstwa Szkolnictwa i Edukacji, telefon
0211 5867-3505.
Niniejszy komunikat prasowy jest dostępny również w Internecie na
stronie rządu krajowego www.land.nrw
Informacja o ochronie danych osobowych w odniesieniu do mediów
społecznościowych
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