Регламенти относно коронавирус често задавани въпроси
Регламентите произтичат от новата Наредба за
защита от коронавирус на провинция Северен РейнВестфалия, която е в сила от 20. август 2021 г.
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Кой се счита за имунизирано
лице?
За имунизирани лица се считат напълно ваксинирани и оздравели хора.
Напълно ваксинирани лица са:
1. Хора, при които последна необходима
ваксинация е била преди поне 14 дни и
2. Хора, които са оздравели и са получили
ваксинация.
Оздравели лица са:
1. Хора, които нямат симптоми и притежават
сертификат, че са оздравели.

Кой се счита за тествано
лице?
Тествани лица са:
1. Лица, които след направен тест за коронавирус
и предписание за карантина, имат потвърден
отрицателен резултат от бърз антигенен тест,
извършен преди не повече от 48 часа, или
2. имат отрицателен резултат от PCR тест, потвърден
от сертифицирана лаборатория преди не повече от
48 часа.
Т.е. самостоятелно извършеният автотест принципно не е достатъчен.
Специални регламенти:
1. Подлежащите на задължително обучение деца
и младежи с ученическа карта се считат за
тествани въз основа на участието си в
задължителните училищни тестове.
2. Децата до започване на училище се третират
по същия начин като тестваните лица, без
необходимост да се прави тест за коронавирус.
3. При образователни предложения, предложения
за работа с деца и младежи и спортни занимания
за деца и младежи, съществуващото изискване за
тест може да бъде изпълнено чрез съвместно
контролирано автотестване. При събития в
рамките на няколко последователни дни с
фиксирана група от хора е достатъчен тест поне
два пъти седмично.

Кои регламенти се прилагат
за гастрономията?
В заведенията за хранене на закрито съществува задължението за носене на медицинска
маска (хирургическа маска). На определени седящи или правостоящи места, когато между
масите се спазва разстояние от 1,5 метра или е поставена конструктивна преграда, не е
необходимо да се носи маска.
Предложения в заведенията за хранене на закрито могат да се използват или посещават
само от имунизирани или тествани лица. Това не важи тогава, когато ползването на една
възможност е ограничено единствено до взимането на храна и напитки за навън.
Персоналът също трябва да бъде имунизиран или тестван.
Ако трябва да се провеждат мероприятия на закрито с повече от сто души и без фиксирани
места, то преди първоначалното отваряне на здравната служба трябва да бъде представена
хигиенна концепция, свързана с условията на заведението.
На танцови мероприятия, включително частни празненства с танци, е необходим PCR
тест за неимунизирани лица.

Какво важи за хотелиерството
/ туризма?
Заведения и места за настаняване (напр. хотели/къщи за гости/младежки хостели) могат
да се използват само от имунизирани или тествани лица. Това важи и за упражняването на
дейността, т.е. за персонала, в местата за настаняване. За неимунизираните лица трябва да
бъде представен тест при пристигането и след това отново на всеки четири дни.
В помещенията на закрито е задължително носенето на медицинска (хирургическа маска).
Туристически пътувания с автобус, детски, младежки и семейни развлекателни
пътувания на обществени и независими организации за помощ на деца и младежи могат
да се провеждат само от имунизирани или тествани лица. Това важи и за упражняването
на дейността, т.е. за персонала.
В помещения на закрито, които са достъпни за повече на брой посетители, е задължително
носенето на медицинска (хирургическа маска).

Какво важи за дейността в
сферата на услугите?
Услуги, свързани с близък физически контакт, като напр. фризьорство, козметика, грижа
за тялото и краката, могат да се използват и извършват само от имунизирани или тествани
лица. Това важи принципно и за медицински необходими услуги (в т.ч. физиотерапия,
медицински масаж), но не и за спешни медицински лечения, при които особена спешност
или здравословното състояние на лицето не позволяват предварително тестване.

Какво важи за обществения
пътнически транспорт?
В обществения градски пътнически транспорт, при транспорта на дълги разстояния,
търговския транспорт на хора с моторни превозни средства, включително таксита и
училищен транспорт, както и в рамките на други затворени превозни средства (влакове,
кораби, самолети и т.н.), пътниците са задължени да носят медицинска маска. На опашките
пред зоната за качване също трябва да се носи медицинска маска.

Какви са разпоредбите за
религиозните събирания?
Църквите и религиозните общности определят свои собствени регламенти за събранията
на вероизповеданието, които осигуряват ниво на защита, сравнимо с тази наредба.
Църкви и религиозни общности, които не установят такива регламенти, също попадат
под разпоредбите на горната наредба за събранията на вероизповеданието.

Къде важи изискването за
носене на маски?
Задължението за носене на медицинска маска (хирургическа маска) съществува:
1. В превозни средства от обществения градски или
междуградски пътнически транспорт, включително
възмездното или служебно превозване на хора в
моторни превозни средства, в т.ч. таксита и
превозване на ученици, както и в други затворени
превозни средства (влакове, кораби, самолети и
т.н.).
2. В помещения на закрито, в които се събират повече
хора, доколкото тези помещения на закрито - с или
без контрол на входа - са достъпни също и за
клиенти и посетители.
3. На опашки и места за чакане, както и непосредствено
до щандове за продажби, касови зони и подобни
гишета за услуги.
4. При спортни, културни и други събития на открито
с повече от 2500 посетители.
Изключения от това са:
1. В частни помещения при изключително частни
събирания.
2. При упражняването на професии на закрито, в
превозни средства и други подобни, когато
а) минималното разстояние от 1,5 метра
гарантирано се спазва, или
б) се срещат само имунизирани служители, или
в) на постоянни работни места или в постоянни

3.

4.
5.

6.

екипи се събират само имунизирани или тествани
служители, освен ако носенето на маски е
наложително или препоръчително от съображения
за трудовата безопасност (напр. при дейности с
високи аерозолни емисии).
В заведения за хранене на фиксирани седящи или
правостоящи места, когато между масите се спазва
разстояние от 1,5 метра или е поставена
конструктивна преграда.
Когато това е необходимо за осигуряването на
услуга или медицинско лечение.
Хората, които по медицински причини не могат
да носят маска, са освободени от задължението.
Наличието на медицински причини следва да се
докаже с медицинско свидетелство, което се
представя при поискване.
Децата до тръгване в училище са освободени от
задължението за носене на маска. Ако децата от
предучилищна до 13-годишна възраст не могат
да носят медицинска маска поради формата на
прилягане, трябва да се носи ежедневна маска
като заместител.

Какво е мероприятие?
Мероприятие по смисъла на Наредбата за защита от коронавирус е ограничено и
планирано по време и място събитие с определена цел или намерение под отговорността
на организатор, в което група хора участват целенасочено като участници или
посетители.
Примери:





Посещение на кино или театър
Обиколки в музей или зоологическа градина
Тренировки по футбол с няколко души
Частни срещи (при което правните последици от
Наредбата за защита от коронавирус са обвързани
само с частни срещи в публични пространства)

Какво важи за мероприятията?
Мероприятия и събития в частни помещения не са обхванати от регламентите за достъп.
Ако трябва да се провеждат мероприятия на закрито с повече от сто души и без
фиксирани места, то преди първоначалното отваряне на здравната служба трябва да
бъде представена хигиенна концепция, свързана с условията на заведението.

В мероприятия и събития в публични помещения на закрито могат да участват само
имунизирани и тествани лица.
В мероприятия и събития на открито с повече от 2500 активни участници, посетители и
зрители могат да участват само имунизирани и тествани лица.
При танцови мероприятия и събития, включително частни тържества с танци в публично
помещение се изисква PCR тест за неимунизирани лица.
За целта вижте обясненията под „Къде важи изискването за носене на маска?“ и „Какво
е мероприятие“. Гореспоменатите разпоредби се отнасят и за персонала.

Кои регламенти се прилагат
за практикуването на спорт?
В спортове на закрито (напр. фитнес студия, спортни зали, тенис зали, танцови студия)
могат да участват само имунизирани и тествани лица. Това важи също и за треньори,
персонал и др.
В спортове на открито с повече от 2500 активни участници, посетители и зрители
могат да участват само имунизирани и тествани лица.
Душове, съблекални и други затворени помещения могат да се използват само от
имунизирани и тествани лица.

Как се изчислява стойността
на заболеваемост?
Под „Стойност на заболеваемост“ се има предвид 7-дневната честота на нови инфекции,
при която се касае за броя на новите инфекции в рамките на седем дни на 100 000 жители.
Всеки ден лаборатории, клиники и лекари - а през работните дни и тест центърът в Театъра
на Мариентор - докладват на здравната служба за положителните резултати от тестове.
Оттам докладите се изпращат до Института Робърт Кох (RKI), който публикува текущата
7-дневна стойност на заболеваемост в интернет на адрес https://www.rki.de/inzidenzen.

