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Comunicat de presă - 594/07/2020 

Renania de Nord-Westfalia prelungeşte 

Regulamentul de protecţie anti-coronavirus: 

introducerea unei „frâne anti-coronavirus“ 

locale şi reguli clare pentru şcoli şi manifestări 

Interzicerea manifestărilor de amploare până la 31 decembrie 2020 
/ expirarea obligaţiei de purtarea a măştii în timpul orelor de curs 
la 1 septembrie 2020 

Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul 
Şcolilor şi Educaţiei comunică următoarele: 

În conformitate cu deciziile Federaţiei şi landurilor din 27 august 2020 

privind oprirea numărului de infectări, landul Renania de Nord-Westfalia 

procedează la implementarea regulilor şi măsurilor din Regulamentul 

privind protecţia anti-coronavirus în versiunea modificată 

(CoronaSchVO). În acelaşi timp regulamentele privind protecţia anti-

coronavirus sunt prelungite până la 15 septembrie 2020. Pe lângă 

introducerea unei aşa-zise “frâne anti-coronavirus” locale, cu scopul de 

a putea reacţiona exact şi mai rapid decât până acum la un număr de 

infectări crescut pe plan local în localităţile afectate, începând cu 1 

septembrie 2020 se aplică noi reguli pentru aprobarea manifestărilor, 

precum şi noi reguli în şcoli. În acest scop s-au prelungit dispoziţiile 

privind obligaţia de principiu de purtare a măştii în curtea şcolii. La 

obligaţia introdusă iniţial cu scop preventiv, de a purta mască de 

protecţie şi în bănci, în timpul orelor, la şcolile secundare şi 

profesionale, se poate renunţa, având în vedere evoluţia situaţiei 

epidemiologice, aşa cum s-a anunţat, după data de 31 august 2020. 

Prin actualizarea Regulamentului privind protecţia anti-coronavirus, 

landul a introdus în regulament reglementări pentru frânarea locală a 

răspândirii virusului. Conform acestora pe viitor se aplică următoarea 

regulă: Dacă incidenţa la 7 zile într-un district sau o comunitate urbană 

depăşeşte 35 de cazuri, localităţile afectate, Centrul Regional pentru 

Sănătate Renania de Nord-Westfalia (LZG.NRW) şi guvernul districtual 

responsabil trebuie să adopte şi să implementeze neîntârziat măsuri de 

protecţie adecvate pentru oprirea numărului de infectări. Prin aceasta se 

urmăreşte să se reacţioneze la timp la situaţia epidemiologică locală.
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Următoarea treaptă se atinge atunci când incidenţa la 7 zile este de 50 

de cazuri. În acest caz trebuie adoptate şi implementate alte măsuri, cu 

participarea Ministerului Sănătăţii. 

În plus, prin prelungirea Regulamentului privind protecţia anti-

coronavirus, Guvernul Regional schimbă procedura de aprobare pentru 

desfăşurarea evenimentelor. Se stabileşte că la evenimente cu mai mult 

de 500 de participanţi organizatorul trebuie să garanteze, împreună cu 

conceptul igienic şi de protecţie, şi o sosire şi o plecare a participanţilor 

în conformitate cu situaţia pandemică. Conceptele pentru manifestările 

cu peste 1.000 de participanţi trebuie acum supuse suplimentar şi 

aprobării landului, după ce conceptul igienic este verificat şi aprobat de 

municipalitate. Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Protecţiei Sociale (MAGS) 

îşi poate da acordul sau poate respinge conceptul, dacă, având în 

vedere situaţia epidemiologică la nivelul landului, organizarea unei 

manifestări de această mărime nu este compatibilă cu obiectivul limitării 

numărului de infectări. Manifestările de amploare rămân până la 31 

decembrie în general interzise. 

Ministrul Sănătăţii Karl-Josef Laumann: „Situaţia epidemiologică 

dinamică din ultimele săptămâni a arătat că trebuie să fim vigilenţi. Din 

acest motiv am creat un mecanism pentru a putea reacţiona pe plan 

local la numărul crescut de infectări. În plus, acum landul are 

posibilitatea de a pune zăvor manifestărilor cu mai mult de 1.000 de 

participanţi atunci când situaţia epidemiologică naţională pur şi simplu 

nu permite astfel de evenimente. Obiectivul nostru declarat este să 

stăvilim virusul în faza incipientă, împiedicând astfel închiderea 

grădiniţelor şi şcolilor, precum şi un lockdown al vieţii publice. Inclusiv 

din acest motiv adresez un apel tuturor cetăţenilor: Vă rog să respectaţi 

pe mai departe cu responsabilitate dispoziţiile şi regulile în vigoare.“ 

Per ansamblu, varianta Regulamentului modificată în funcţie de situaţia 

epidemiologică nu prevede noi relaxări esenţiale. Mesajul clar rămâne 

acela că trebuie respectate dispoziţiile în vigoare. Din acest motiv se 

introduce amenda minimă de 50 de euro pentru încălcarea obligaţiei de 

purtare a măştii, convenită cu alte landuri şi cu Federaţia. În Renania de 

Nord-Westfalia se menţine dispoziţia conform căreia încălcarea 

obligaţiei de purtare a măştii în mijloacele de transport în comun se 

sancţionează cu amendă de 150 de euro.
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Tot până la 15 septembrie se prelungeşte Regulamentul privind 

asistarea copiilor în perioada pandemiei de coronavirus (CoronaBetrVO), 

care conţine regulile privind funcţionarea şcolilor şi grădiniţelor. 

Dispoziţiile privind obligaţia de principiu de purtare a măştii în clădirea şi 

curtea şcolii se prelungesc, în schimb se poate renunţa la obligaţia de a 

purta mască în bănci, în timpul orelor de curs. Evoluţia situaţiei 

epidemiologice în Renania de Nord-Westfalia şi experienţa pozitivă 

înregistrată până acum la şcoli fac posibilă această etapă. Conceptul de 

protecţie pentru şcoli constă din trei stâlpi: concepte de igienă, 

trasabilitate calificată şi masca de protecţie. Aceşti trei stâlpi sunt valabili 

în continuare. 

Ministrul Şcolilor şi Educaţiei Yvonne Gebauer: „Obligaţia purtării măştii 

la ore în şcolile secundare era indicată în perioada nesigură de după 

vacanţa de vară, cu un număr de infectări considerabil mărit şi în 

creştere. A fost de la bun început gândită ca o obligaţie temporară până 

la momentul în care se poate face o evaluare solidă privind situaţia 

epidemiologică după sezonul turistic, deci două săptămâni de la sfârşitul 

vacanţei. La aproape trei săptămâni după începerea cu succes a anului 

şcolar, numărul de infectări din Renania de Nord-Westfalia are o evoluţie 

îmbucurătoare, aşa încât putem suspenda obligaţia de purtare a măştii în 

timpul orelor de curs. Masca trebuie purtată numai atunci când elevii îşi 

părăsesc locul fix din bancă. Aceasta este o uşurare considerabilă. Dar 

rămânem vigilenţi şi continuăm să comunicăm în permanenţă cu actorii 

din politica educaţională şi din şcoli. În acelaşi timp menţinem cu 

consecvenţă măsurile stricte de igienă şi prevenire a infecţiilor în şcolile 

noastre, pentru a proteja în continuare cât mai bine cu putinţă pe toţi cei 

care participă la viaţa şcolară. Conceptul nostru de funcţionare adaptată 

a şcolilor în perioada pandemiei de coronavirus oferă posibilităţi de a 

reacţiona adecvat la evoluţia situaţiei epidemiologice ” 

De comun acord cu comunitatea şcolară, şcolile pot decide voluntar că 

masca de protecţie se va purta şi de aici înainte în timpul orelor de curs. 

În ce priveşte Regulamentul privind intrarea în ţară în perioada 

epidemiei de coronavirus, regulile rămân deocamdată nemodificate în 

cea mai mare parte. Obligaţia de testare şi de anunţare a autorităţilor 

rezultă oricum în mod direct din dispoziţiile Ministerului Sănătăţii. 

Modificări în această privinţă urmează să se adopte abia la mijlocul lui 

septembrie. Până atunci landul îşi schimbă doar în mică măsură
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reglementările, cu privire la navetiştii transfrontalieri şi la 

îndeplinirea obligaţiei de anunţare a autorităţilor prin completarea 

aşa-ziselor “formulare de sosire” (Aussteigekarten). 

Modificările intervenite în toate regulamentele intră în vigoare marţi, 1 

septembrie 2020. 

Cele mai importante reglementări în rezumat: 

Stabilirea prin legislaţie a monitorizării situaţiei epidemiologice (noul § 

15a) 

 Se stabileşte prin legislaţie că Direcţiile de Sănătate Publică cu 

sprijinul Centrului Regional pentru Sănătate Renania de Nord-

Westfalia (LZG) urmăresc în permanenţă situaţia epidemiologică 

locală, regională şi naţională, incidenţa la 7 zile fiind un indicator 

esenţial. Imediat ce incidenţa la 7 zile într-un district sau o 

comunitate urbană depăşeşte 35 de cazuri, localităţile afectate, 

LZG şi guvernul districtual responsabil trebuie să adopte şi să 

implementeze neîntârziat alte măsuri concrete de protecţie pentru 

limitarea numărului de infectări. Dacă creşterea infectărilor nu se 

explică exclusiv prin situaţia de la anumite instituţii şi entităţi 

similare şi nu se poate limita doar prin măsurile la nivelul acelor 

instituţii, se pot dispune măsuri de protecţie care depăşesc cadrul 

acestui regulament. 

 De la o incidenţă la 7 zile mai mare de 50 de cazuri trebuie 

dispuse neapărat măsuri de protecţie suplimentare. În aceste 

cazuri trebuie implicat în consultări şi Ministerul Sănătăţii. 

Măsuri privind evenimentele (modificări la art. §§ 2b)  

 În plus faţă de dispoziţiile de până acum, la evenimentele cu 

mai mult de 500 de participanţi, conceptul de igienă şi 

prevenire a infecţiilor trebuie să prezinte şi cum să aibă loc 

sosirea şi plecarea persoanelor, cu respectarea condiţiilor de 

protecţie anti-infectare. 

 Ca şi până acum, conceptul trebuie să prezinte în plus cum se 

respectă distanţa minimă de 1,5 metri şi igiena specială pentru 

prevenirea infectărilor (prin intervale de curăţare adaptate, ocazii 

suficiente pentru dezinfectarea mâinilor, panouri informative 

privind comportamentul de prevenire a infectărilor etc.)
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 Nouă este şi următoarea reglementare: La manifestările cu 

peste 1.000 participanţi municipalităţile trebuie să obţină acordul 

Ministerului Sănătăţii înainte de a da aprobarea. Acest lucru 

înseamnă: Autorităţile locale anunţă Ministerului Sănătăţii acele 

manifestări în cazul cărora sunt de părere că conceptul de igienă 

şi prevenire a infectărilor este în ordine, aşa încât manifestarea ar 

fi în mod normal aprobată. Ministerul Sănătăţii poate refuza 

aprobarea, dacă, având în vedere numărul de participanţi, în 

ciuda conceptului de igienă care a primit aviz pozitiv de la 

autorităţile locale, organizarea unei astfel de manifestări  nu ar fi 

compatibilă cu obiectivul limitării numărului de infectări, dacă se 

ţine seama de semnificaţia supra-regională a manifestării pentru 

situaţia epidemiologică. Ministerul Sănătăţii poate revoca în orice 

moment o aprobare deja acordată, dacă situaţia epidemiologică 

face ca organizarea evenimentului să nu mai pară oportună, din 

cauza creşterii numărului de infectări sau din alte motive. 

 Aceste reglementări se aplică pentru toate manifestările care 

au loc începând cu 12 septembrie 2020, pentru a da 

posibilitatea autorităţilor să implementeze procedura. 

 Manifestările de amploare rămân până la 31 decembrie în 

general interzise. Noţiunea „manifestare de amploare“ nu se 

referă la numărul de persoane,ci la relevanţa epidemiologică a 

manifestării (festivaluri de trăgători, serbări stradale, festivaluri 

muzicale etc.). Pentru organizarea târgurilor de Crăciun 

actualmente Ministerul Sănătăţii poartă discuţii pe baza 

conceptelor de igienă prezentate pe această temă. 

Excursii şi petreceri ale companiilor 

 Regulile care până acum interziceau excursiile şi petrecerile 

companiilor se armonizează cu reglementările pentru domeniul 

privat. Pe viitor, adunările, reuniunile şi manifestările în companii, 

întreprinderi şi sedii de autorităţi care au loc la ocazii sociale şi de 

comunicare, sunt permise în aceleaşi condiţii şi cu aceleaşi 

restricţii care sunt valabile şi pentru domeniul privat. 

Regulamentul privind asistarea copiilor în perioada pandemiei de 
coronavirus 
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 Purtarea măştii este în continuare obligatorie în clădirea şcolii 

şi în toată curtea şcolii. În schimb, obligaţia în vigoare până la 

31 august 2020, ca începând de la clasa a 5-a masca să se 

poarte în principiu şi în timpul orelor de curs se suspendă, cu 

condiţia ca elevul să stea în locul fix care îi este repartizat în 

bănci. 

 Pentru garantarea trasabilităţii, în timpul orelor de curs elevii 

trebuie să aibă locuri fixe în bănci. 

Regulamentele corespunzătoare se publică în cursul zilei pe 

www.land.nrw. 

Pentru întrebări adresate de cetăţeni vă rugăm să vă adresaţi la Service 

Center din cadrul Guvernului Regional, telefon 0211 837-1001. 

Pentru informaţii vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Presă al Ministerului 
Muncii, Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, telefon 0211 855-3118, sau Biroului de 
Presă al Ministerului Şcolilor şi Educaţiei, telefon 0211 5867-3505. 

Acest comunicat de presă este disponibil şi în Internet, la adresa de 
Internet a Guvernului Regional www.land.nrw 

Notă privind protecţia datelor în Social Media 

http://www.land.nrw/
http://www.land.nrw/

