Reglementări Corona Întrebări frecvente
Regulamentele rezultă din noua Ordonanță pentru
protecție Corona a statului Renania de Nord-Westfalia,
care este în vigoare din 20 august 2021.
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Cine este considerat ca
persoană imunizată?
Persoanele complet vaccinate și convalescente sunt considerate imunizate.
Persoanele complet vaccinate sunt:
1. Persoane pentru care ultima vaccinare necesară a fost acum cel puțin 14 zile și
2. Persoane care sunt covalescente și au primit o vaccinare.
Persoanele covalescente sunt:
1. Persoanele care nu prezintă simptome și care au un certificat de covalescență.

Cine este considerat ca
persoană testată?
Oamenii testați sunt:
1. Persoanele care au un rezultat negativ al unui
test rapid antigen conform Ordonării de test și
carantină Corona care a fost efectuat nu mai
mult de 48 de ore în urmă
2. sau dispun de un test PCR certificat de un
laborator recunoscut nu mai mult de 48 ore
în urmă.
3.
Asta înseamnă, că auto-testul realizat nu este în general suficient.
Reglementări speciale:
1. Copiii și adolescenții de vârstă școalară cu
legitimație de elevi sunt considerați a fi testați
din cauza participării lor la testele
școlare obligatorii.
2. Copiii până la înscrierea la școală sunt tratați
la fel ca persoanele care au fost testate fără a
fi nevoie să facă un test corona.

3. În cazul ofertelor educaționale, oferte de
muncă pentru copii și tineri și oferte sportive
pentru copii și tineri, o cerință existentă de
testare poate fi îndeplinită printr-un autotest
comun supravegheat. Pentru evenimente la
mai multe zile consecutive cu un grup fix de
persoane, este suficient un test de cel puțin
două ori pe săptămână.

Ce reguli se aplică în
gastonomie?
O mască medicală (mască chirurgicală) este obligatorie în unitățile de gastronomie din
interior. Nu este necesar să purtați o mască în locuri fixe sau în picioare, cu condiția să existe
o distanță de 1,5 metri între mese sau să fie atașată o partiție structurală.
Ofertele gastronomice interioare pot fi utilizate sau vizitate numai de persoane imunizate sau
testate. Acest lucru nu se aplică în cazul în care utilizarea ofertei este limitată doar la ridicarea
de mâncare și băuturi. Personalul trebuie, de asemenea, imunizat sau testat.
În cazul în care evenimentele vor avea loc în interior, cu mai mult de o sută de oameni și fără
locuri fixe, un concept de igienă legat de amenajare trebuie să fie prezentat la departamentul
de sănătate înainte de deschidere pentru prima dată.
Un test PCR pentru persoanele neimunizate este necesar la evenimente de dans, inclusiv
petreceri private cu dans.

Ce reguli se aplică cazării/
turismului?
Unitățile de cazare (de exemplu, hoteluri / case de oaspeți / cămine de tineret) pot fi utilizate
numai de persoane imunizate sau testate. Acest lucru se aplică și exercitării activității, adică
pentru personal, în unitățile de cazare. Persoanele neimunizate trebuie să prezinte un test la
sosire și din nou la fiecare patru zile.
Este obligatoriu să purtați o mască medicală (mască chirurgicală) în interior.
Excursiile turistice cu autobuzul, precum și copiii și tinerii, precum și excursiile de
agrement familiale de către organizațiile publice și independente de protecție a copilului și a
tinerilor pot fi utilizate numai de persoanele imunizate sau testate. Acest lucru se aplică și
exercitării activității, adică și pentru personal.
Este obligatoriu să purtați o mască medicală (mască chirurgicală) în interiorul accesibil mai
multor vizitatori și vizitatoare.

Ce reguli se aplică industriei
de servicii?
Serviciile legate de corp, cum ar fi coafura, cosmetică, îngrijirea corpului și a picioarelor, pot
fi utilizate și efectuate numai de persoane imunizate sau testate. În principiu, acest lucru se
aplică și serviciilor necesare medical (printre altele fizioterapie, masaj medical), dar nu și
tratamentelor medicale urgente pentru care o anumită urgență sau sănătatea persoanei nu
permit testarea prealabilă.

Ce reguli se aplică pentru
transportul public?
În transportul public local (ÖPNV), traficul pe distanțe lungi, transportul de afaceri al
persoanelor cu autovehicule, inclusiv taxiurile și transportul școlar, precum și în alte vehicule
închise (trenuri, nave, avioane și așa mai departe), pasagerii trebuie să poarte o mască
medicală. O mască medicală trebuie purtată și la cozile din fața zonei de îmbarcare.

Ce reguli se aplică pentru
întrunirile religioase?
Bisericile și comunitățile religioase își stabilesc propriile reglementări pentru adunări pentru
practicarea religiei, care asigură un nivel de protecție comparabil cu această ordonanță.
Bisericile și comunitățile religioase care nu instituie astfel de reglementări sunt, de asemenea,
supuse dispozițiilor Ordinului de protecție Corona pentru adunări la practicarea religiei.

Unde este obligația de a
purta mască?
Obligația de a purta o mască medicală ( mască chirurgicală ) există :
1. În vehiculele utilizate pentru transportul
public local sau pe distanțe lungi, inclusiv
transportul plătit sau de afaceri al
persoanelor în autovehicule, inclusiv
taxiuri și transport școlar, precum și în alte
vehicule închise (trenuri, nave, avioane
etc.).

2. În încăperi interioare în care se întâlnesc
mai multe persoane, atâta timp cât aceste
interioare - cu sau fără control de intrare sunt accesibile și vizitatoarelor și
vizitatorilor.
3. În cozi și zone de așteptare, precum și
direct la standuri de vânzare, zone de
checkout și ghișee de servicii similare.
4. Pentru evenimente sportive, culturale și
alte evenimente în aer liber cu peste 2.500
de vizitatoare și vizitatori.
Excepțiile sunt printre altele:
1. În camere private pentru întâlniri exclusiv
private.
2. la exercitarea activtății în interior, în
vehicule și altele asemenea, dacă
a) distanța minimă de 1,5 metri este
menținută în siguranță sau
b) se întâlnesc doar angajații imunizați sau
c) se întâlnesc doar angajații
imunizați sau testați la locurile de muncă
fixe sau în echipe fixe, cu excepția în
care acest lucru nu este posibil din
motive de siguranță a muncii (de exemplu,
din cauza activităților cu emisii mari de
aerosoli), este recomandabil să purtați
măști.
3. În spațiile de gastonomie în locuri fixe sau
în picioare, dacă se menține o distanță de
1,5 metri între mese sau este atașată o
partiție structurală.
4. Dacă acest lucru este necesar pentru a
permite un serviciu sau un tratament
medical.
5. Persoanele care nu pot purta o mască din
motive medicale sunt scutite de obligație.
Existența motivelor medicale trebuie
dovedită printr-un certificat medical, care
trebuie prezentat la cerere.
6. Copiii până la vârsta școlară sunt
scutiți de obligația de a purta o mască.
Dacă copiii de la vârsta școlară și până la
vârsta de 13 ani nu pot purta o mască
medicală din cauza potrivirii, o mască de
zi cu zi trebuie purtată ca înlocuitor.

Ce este un eveniment?
Eveniment în sensul Ordonanței de protecție Corona este un eveniment limitat temporar și
local și planificat cu un scop definit sau cu intenția în responsabilitatea unei organizatoare sau
unui organizator, la care un grup de persoane participă în mod specific ca participanți sau
vizitatori.
Exemple:





Vizita la cinema sau la teatru
Excursii cu ghid într-un muzeu sau
grădină zoologică
Antrenament de fotbal cu mai multe
persoane
Întâlniri private (prin care consecințele
juridice ale Ordonanței de protecție
Corona sunt legate numai de întâlniri
private în spații publice)

Ce reguli se aplică
evenimentelor?
Evenimentele din sălile private nu sunt cuprinse de regulamentul de acces.
În cazul în care evenimentele vor avea loc în interior, cu mai mult de o sută de oameni și fără
locuri fixe, un concept de igienă legat de amenajare trebuie să fie prezentat la departamentul
de sănătate înainte de deschidere pentru prima oară.
Doar persoanele imunizate și testate au voie să participe la evenimente în spații publice în
interior.
Doar persoanele imunizate și testate au voie să participe la evenimente în aer liber cu peste
2500 de participanți activi.
Un test PCR pentru persoanele neimunizate este necesar la evenimente de dans, inclusiv
sărbători private cu dans în spații publice.
Consultați aici explicațiile de la „Unde se aplică cerința pentru mască?” și „Ce este un
eveniment”
Reglementările menționate anterior se aplică și personalului.

Ce reguli se aplică pentru
practicarea sportului?
Doar persoanele imunizate și testate au voie să participe la ofertele de sport din încăperi
interior (de exemplu, săli de fitness, săli de sport, săli de tenis, studiouri de dans). Acest lucru
se aplică și antrenorilor, personalului etc.
Doar persoanele imunizate și testate au voie să participe la sporturi în aer liber cu peste 2500
de participanți activi, vizitatori și spectatori.
Dușurile, vestiarele și alte încăperi închise pot fi utilizate numai de persoanele imunizate și
testate.

Din ce rezultă valoarea incidenței derivată?
Cu ,,valoare incidenței‘‘ se referă la incidența a 7 zile a noilor infecții, la care este vorba de
coifra noilor infecții în cursul a șapte zile referitor la 100.000 de locuitori. În fiecare zi,
laboratoare, clinici și medici - și în zilele lucrătoare, de asemenea, centrul de testare de la
Theater am Marientor - raportează rezultatele pozitive ale testelor către Departamentul de
sănătate. De acolo, rapoartele sunt trimise Institutului Robert Koch (RKI), care publică
valoarea incidenței actuale pe 7 zile în internet sub https://www.rki.de/inzidenzen.

