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До областните правителства с искане за оповестяване 
на: 

 
Ръководител на градската администрация, кмет, 
областни съвети и по-низши здравни органи в 
Северен Рейн-Вестфалия 

 
за сведение: Съюз 

на градовете 

Северен Рейн-

Вестфалия 

 
 

Номер на документ I 

уточнете, когато отговаряте 

 

 
Телефон 0211 855- 

Телефакс 0211 855- 

   Сдружение на германските окръзи Северен Рейн-Вестфалия 
 

Сдружение на градовете и общините Северен Рейн-Вестфалия 

 
 
 
 

Списък със санкциите във връзка с Наредбата за защита срещу ново заразяване с 
коронавирус SARS-CoV-2 от 22.03.2020 г. 

 
 

 

 
Уважаеми дами и господа, 

 
 

във връзка с отговорността на Министерството на труда, 

здравеопазването и социалните въпроси (MAGS) относно мерките 

за защита на здравето, които трябва да бъдат разпоредени в 

цялата страна, тази инструкция се издава първоначално до 20 

април 2020 г., в съответствие с §§ 3, параграф 1, 7, параграф 3, 9, 

параграф 1 Закона за органите на реда (OBG NRW) във връзка с 

§§ 73 и др. Закон за защита от инфекции (IfSG), първоначално до 

20 април 2020 г .: 

 
За санкциониране на нарушения на разпоредбите на Наредбата 

за 

защит

а 

срещу 

ново 

заразя

ване с 

корона

вирус 

SARS-



CoV-2 (CoronaSchVO) съгласно § 14, параграфи 1 и 2 

CoronaSchVO, 

§§ 73 и др. от IfSG, приложеният списък със санкции трябва да 

се вземе предвид. 

 

 
Служебна сграда 

и адрес за 

доставка: 

Fürstenwall 25, 

40219 Düsseldorf 

Телефон 0211 855-5 

Телефакс 0211 855-

3683 

poststelle@mags.nrw.de 

www.mags.nrw 

 
 

Обществен транспорт: 

линия Rheinbahn 709 

спирка: Stadttor линии 

Rheinbahn 708, 732 

спирка: Полицейско 

управление 

mailto:poststelle@mags.nrw.de
http://www.mags.nrw/


 
 
 
 

 

Основание: 

 
 

Съгласно §14, пар. 1 CoronaSchVO, отговорните органи по § 3 от 

Наредбата, регламентиращи отговорностите по Закона за защита 

от инфекции, са длъжни да прилагат разпоредбите на тази наредба 

енергично, последователно и, когато е необходимо, с 

принудителни средства. Полицията ги подпомага в съответствие с 

общите разпоредби. 

 
Този подход спешно се налага, за да може CoronaSchVO да 

постигне действително необходимото въздействие на поведението, 

необходимо за защита от инфекция, и да се гарантира 

устойчивост. Освен това, за да се приемат националните 

разпоредби, изглежда е необходимо и да се санкционират 

нарушенията, по възможно най-унифициран начин в цялата страна. 

За целта се използва приложения списък от санкции, който трябва 

да се вземе предвид при упражняване на правото за преценка от 

отговорния орган. 

 
Правното основание за налагане на санкции или завеждане на 

наказателно преследване са § 14 CoronaSchVO, §§ 73 и др. от IfSG. 

 
Сърдечни поздрави 

 

 

Едмунд Хелер 

Стр. 2 от 2 


