Zasady koronawirus - FAQ
Zasady te wynikają z nowego rozporządzenia o ochronie
przed koronawirusem (CoronaschutzVO) kraju
związkowego NRW, które obowiązuje od 20 sierpnia
2021 roku.



















Kto jest uważany za osobę uodpornioną?
Kto jest uważany za osobę przetestowaną?
Jakie przepisy obowiązują w branży
gastronomicznej?
Co dotyczy branży noclegowej / turystycznej?
Co dotyczy branży usługowej?
Co dotyczy transportu publicznego?
Jakie przepisy obowiązują w przypadku
zgromadzeń religijnych?
Gdzie obowiązuje wymóg maski?
Co to jest impreza?
Jakie przepisy obowiązują na imprezach?
Jakie przepisy obowiązują w zakresie uprawiania
sportu?
Z czego wynika wartość współczynnika
zapachorowalności?
Inne informacje…

Kto jest uważany za osobę
uodpornioną?
Osoby uodpornione to te, które zostały w pełni zaszczepione i te, które wyzdrowiały.
Osoby w pełni zaszczepione to osoby które:
1. drugie wymagane szczepienie otrzymały
przynajmnie przed 14 dniami lub takie kóre
2. wyzdrowiały i otrzymały jedną szczepionkę.
Osoby wyleczone to:
1. osoby, u których nie występują objawy chorobowe i
które mają zaświadczenie o wyzdrowieniu.

Kto jest uważany za osobę
przetestowaną?
Przetestowane osoby to :
1. osoby, które mają negatywny wynik szybkiego testu
na obecność antygenów, poświadczony zgodnie z
zarządzeniem dotyczącym testu na koronawirusa i
kwarantanny, który został przeprowadzony nie
więcej niż 48 godzin wcześniej, lub
2. test PCR potwierdzony przez uznane laboratorium
jako przeprowadzy w ciągu 48 godzin.
Tzn. test przeprowadzony samodzielnie nie jest wystarczający.
Przepisy szczególne:
1. Dzieci i młodzież w wieku szkolnym, posiadające
legitymację uczniowską, uważane są za osoby
przetestowane ze względu na ich udział w
obowiązkowych testach w szkołach.
2. Dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole,
są uznawane za osoby przetestowane bez
przeprowadzania testu na koronawirusa.
3. W przypadku ofert edukacyjnych, w pracy z dziećmi
i młodzieżą oraz ofert sportowych dla dzieci i
młodzieży istniejący wymóg dotyczący testu może
zostać spełniony poprzez wspólny nadzorowany
test. W przypadku imprez odbywających się w kilka
kolejnych dni ze stałą grupą osób, wystarczające są
testy co najmniej dwa razy w tygodniu.

Jakie zasady obowiązują w
gastronomii?
W zakładach gastronomii w pomieszczeniach zamkniętych istnieje obowiązek noszenia maski
medycznej (maski chirurgicznej). Przy stałych miejscach siedzących lub stojących, jeżeli
między stolikami zachowana jest odległość 1,5 metra lub zainstalowana jest przegroda
konstrukcyjna, można zrezygnować z noszenia maski.
Z usług gastronomicznych w pomieszczeniach zamkniętych mogą korzystać osoby
uodpornione lub przebadane. Te same osoby mogą być gościem w tych lokalach. Nie dotyczy
to sytuacji, w których korzystanie z oferty ogranicza się do zwykłego odbioru artykułów
spożywczych i napojów. Podobnie personel musi być uodporniony lub przebadany.
W przypadku imprez w pomieszczeniach zamkniętych z udziałem ponad stu osób i bez
stałych miejsc siedzących, przed pierwszym otwarciem należy przedłożyć w urzędzie zdrowia
publicznego koncepcję higieny specyficzną dla danego lokalu.
W przypadku imprez tanecznych, w tym prywatnych imprez z tańcami, wymagane jest
badanie PCR dla osób nieuodpornionych.

Co obowiązuje w
hotelarstwie/turystyce?
W obiektach noclegowych (np. hotelach/pensjonatach/schroniskach młodzieżowych) mogą
przebywać wyłącznie osoby uodpornione lub przetestowane. Dotyczy to również
prowadzenia działalności, tj. dla personelu, w obiektach noclegowych. Osoby nieuodpornione
muszą przedstawić test w dniu przyjazdu i ponownie po każdych czterech dniach.
W pomieszczeniach zamkniętych należy obowiązkowo nosić maskę medyczną (maskę
chirurgiczną).
W turystycznych wycieczkach autokarowych, jak również podczas wycieczek dla dzieci i
młodzieży oraz podczas rodzinnych wycieczek rekreacyjnych organizowanych przez
publiczne i ochotnicze organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży mogą brać udział
wyłącznie osoby uodpornione lub przetestowane. Dotyczy to również osób wykonujących
działalność, tj. personelu.
W pomieszczeniach wewnętrznych, które są dostępne dla większej liczby zwiedzających,
należy obowiązkowo nosić maskę medyczną (chirurgiczną).

Co obowiązuje w sektorze
usług?
Usługi blisko ciała, takie jak fryzjerstwo, kosmetyka, pielęgnacja ciała i stóp, mogą być
obecnie świadczone i wykonywane wyłącznie przez osoby uodpornione lub przebadane.

Zasadniczo dotyczy to również usług niezbędnych z medycznego punktu widzenia (w tym
fizjoterapii, masażu leczniczego), ale nie pilnych zabiegów medycznych, w przypadku
których szczególnie pilny charakter lub stan zdrowia danej osoby nie pozwala na
przeprowadzenie wcześniejszych badań.

Co obowiązuje w komunikacji
miejskiej?
W środkach komunikacji miejskiej (ÖPNV), transporcie dalekobieżnym, przewozie osób w
celach służbowych pojazdami silnikowymi, w tym taksówkami i autobusami szkolnymi, jak
również w innych zamkniętych pojazdach (pociągi, statki, samoloty itp.) pasażerowie są
zobowiązani do noszenia maski medycznej. Maska medyczna musi być również noszona w
kolejkach przed drzwiami do wsiadania.

Jakie zasady obowiązują
podczas praktyk religijnych?
Kościoły i wspólnoty religijne ustalają własne przepisy dotyczące zgromadzeń religijnych,
które zapewniają poziom ochrony porównywalny z niniejszym zarządzeniem.
Kościoły i wspólnoty religijne, które nie ustanowią takiego regulaminu, podlegają również
przepisom rozporządzenia o ochronie przed koronowirusem dotyczącym zgromadzeń w celu
wykonywania praktyk religijnych.

Gdzie obowiązują maski?
Obowiązek noszenia maski medycznej (maski chirurgicznej) istnieje
1. w lokalnych lub dalekobieżnych pojazdach
transportu publicznego, w tym w płatnym lub
komercyjnym transporcie osób pojazdami
silnikowymi, w tym w taksówkach i autobusach
szkolnych, jak również w innych zamkniętych
pojazdach (pociągach, statkach, samolotach itp.),
2. w pomieszczeniach wewnętrznych, gdzie spotyka
się kilka osób, o ile te pomieszczenia te są również
dostępne dla klientów lub gości, z kontrolą przy
wejściach lub bez niej,
3. w kolejkach i poczekalniach, jak również
bezpośrednio przy stanowiskach sprzedaży, kasach i
podobnych stanowiskach obsługi,
4. na imprezach sportowych, kulturalnych i innych
imprezach plenerowych z udziałem ponad 2.500
osób.

Wyjątki są dopuszczalne m. in.
.
1. w pomieszczeniach prywatnych w przypadku
spotkań o charakterze wyłącznie prywatnym,
2. podczas wykonywania zawodu w pomieszczeniach
zamkniętych, w pojazdach i tym podobnych, jeżeli
a) minimalna odległość 1,5 metra jest bezpiecznie
zachowana lub
b) gromadzą się tylko uodpornieni pracownicy,
lub
c) tylko uodpornieni lub przebadani pracownicy
spotykają się na stałych stanowiskach pracy lub w
stałych zespołach, chyba że noszenie masek jest
wymagane ze względu na bezpieczeństwo i
higienę pracy (np. ze względu na czynności o
wysokiej emisji aerozolu),
3. w stołowkach przy stałych miejscach siedzących lub
stojących, jeżeli między stołami zachowana jest
odległość 1,5 metra lub zainstalowana jest przegroda
konstrukcyjna,
4. jeśli jest to konieczne do umożliwienia świadczenia
usług lub leczenia,
5. osoby, które nie mogą nosić maski z powodów
medycznych, są zwolnione z tego obowiązku. Istnienie
przeciwwskazań zdrowotnych należy udowodnić za
pomocą zaświadczenia lekarskiego, które należy
przedstawić na żądanie,
6. dzieci do wieku szkolnego są zwolnione z obowiązku
noszenia maski. Jeżeli dzieci od rozpoczęcia nauki
szkolnej do 13 roku życia nie mogą nosić maski
medycznej ze względu na dopasowanie, należy w
zastępstwie nosić maskę do codziennego użytku.

Co rozumie się pod pojęciem
impreza?
Imprezą w rozumieniu rozporządzenia o ochronie przed koronawirusem jest zaplanowane
wydarzenie o ograniczonym czasie i miejscu, o określonym celu lub zamiarze, za które
odpowiedzialność ponosi organizator, w którym grupa osób w sposób szczególny uczestniczy
jako uczestnicy lub goście.
Przykłady:




Pobyt w kinie lub teatrze
Zwiedzanie muzeum lub zoo
Trening piłki nożnej w grupie



Prywatne spotkania (przy czym konsekwencje
prawne z rozporządzenia o koronawirusie wiążą
tylko z prywatnymi zgromadzeniami w przestrzeni
publicznej).

Co obowiązuje na
imprezach?
Imprezy w pomieszczeniach prywatnych nie są objęte przepisami dotyczącymi dostępu.
W przypadku imprez w pomieszczeniach zamkniętych z udziałem ponad stu osób i bez
stałych miejsc siedzących, przed pierwszym otwarciem należy przedłożyć w publicznym
urzędzie zdrowia koncepcję higieny związaną z daną instytucją.
W imprezach publicznych organizowanych wewnątrz budynków mogą uczestniczyć
wyłącznie osoby uodpornione i przebadane.
W imprezach plenerowych z udziałem ponad 2500 aktywnych uczestników, gości i widzów
mogą uczestniczyć wyłącznie osoby uodpornione i przebadane.
Na imprezach tanecznych, w tym prywatnych przyjęciach z tańcami w miejscach
publicznych, wymagane jest badanie PCR w przypadku osób nieuodpornionych.
Patrz uwagi na temat „Wo gilt die Maskenpflicht?“ "Gdzie ma zastosowanie wymóg maski?"
oraz „Was ist eine Veranstaltung“ "Co to jest zdarzenie"
Powyższe regulacje dotyczą również pracowników.

Jakie zasady obowiązują podczas
uprawiania sportu?
W zajęciach sportowych w pomieszczeniach zamkniętych (np. siłownie, hale sportowe,
kryte korty tenisowe, studia taneczne) mogą uczestniczyć wyłącznie osoby uodpornione i
przebadane. Dotyczy to również trenerów, pracowników itp,
W plenerowych imprezach sportowych z udziałem ponad 2500 aktywnych uczestników,
gości i widzów mogą uczestniczyć wyłącznie osoby uodpornione i przebadane.
Tylko osoby uodpornione i przebadane mogą korzystać z pryszniców, przebieralni i innych
zamkniętych pomieszczeń.

Jak oblicza się wskaźnik
zachorowalności?
„Wskaźnik zachorowalności“ odnosi się do 7-dniowej zapadalności na nowe infekcje, która
jest liczbą nowych infekcji w ciągu siedmiu dni na 100 000 mieszkańców. Każdego dnia
laboratoria, kliniki i lekarze - a w dni powszednie także centrum testowe w teatrze am
Marientor - zgłaszają pozytywne wyniki testów do Urzędu Zdrowia Publicznego. Stamtąd
raporty trafiają do Instytutu Roberta Kocha (RKI), który publikuje dzienną, 7-dniową wartość
zachorowalności w Internecie pod adresem https://www.rki.de/inzidenzen.

