Federal Şansölye’nin Eyalet Başbakanları ile
25 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiği Video Konferans

KARAR
Ana Gündem Maddesi: SARS-Cov2 pandemisi ile mücadele
Federal Şansölye ve Eyalet Başbakanları 28 Ekim tarihinde Kasım ayı için kısıtlayıcı
ve sınırlı tedbirler alarak Almanya’da önemli artış gösteren Korona enfeksiyon
rakamlarını kontrol altına almayı ve bu şekilde ağır hastalık seyri ve ölüm vaka
sayılarının da önüne geçmeyi amaçlıyorlar. Bu şekilde ayrıca sağlık sistemine aşırı
yüklenilmesine engel olunması isteniyor. Hastaneler özellikle yoğun bakım
servislerinde ağır Korona hastası sayılarının artmasından ötürü kapasitelerinin
sınırına gelmiş durumdadırlar.
16 Kasım tarihinde Federal Şansölye ve Eyalet Başbakanları’nın yine bir video
konferans görüşmesinde 25 Kasım günü, elde edilen bilgi ışığında somut çıkarımlarda
bulunuldu ve kış ayları için alınan daha kapsamlı kararların sunulması konusunda
mutabık kalındı.
Federal Şansölye ve Eyalet Başbakanları günlük hayatta derin kısıtlamalara neden
olmasına rağmen şimdiye kadar bu yolda birlikte ve karşılıklı büyük duyarlılıkla
ilerleyen vatandaşların gösterdiği dayanışma ve sağduyulu tutumlarından ötürü
müteşekkirdir. Gösterilmiş olan bu adanmışlık ve sorumluluk bilinci ve de alınan
tedbirlere duyulan güven sayesinde şu ana kadar çok şey başarılmıştır.
Alınan tedbirler bu arada geçen zaman içerisinde ilk etkilerini göstermeye başlamıştır.
Yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören COVID-19 vaka sayısında her ne kadar artış
gözlemlense de katlayarak artış gösteren eğri düzleştirilebilmiştir. Bu bir başarıdır;
çünkü alınan tedbirlerin etkili olduğunu göstermektedir. Ülkemizin birçok bölgesinde 7
günlük vaka oranlarında artışı durmuş ya da hatta kısmen düşüşe geçmiştir.
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Helmholtz Enfeksiyon Araştırma Merkezi son günlerde yeni bulgulardan elde ettiği
verilere göre şu an üç haftadır yürürlükte olan tedbirler sayesinde temasların yüzde 40
oranında azalmış olduğunu tespit edebilmiştir. Bununla sayıların katlanarak artış
gösteren yükselişi frenlenmiştir. Fakat sayılar yüksek bir seviyede istikrara kavuşsa da
bir rahatlamadan bahsedilmesi kesinlikle mümkün değildir. Çünkü enfeksiyon
rakamları önceden olduğu gibi hâlen birçok yerde fazla yüksektir. Umulan dönüm
noktasına Kasım ayında henüz ulaşılamamıştır. Şu ana kadar vaka sayısı eğrisinde
gözlemlenebilen ancak bir düzleşme eğilimi olmuştur. 20 Kasım tarihinde Robert Koch
Enstitüsü (RKI) Almanya için yeni bir pik noktasını tespit etti: RKI’ye göre 24 saat
içerisinde sağlık dairelerince bildirilen yeni enfeksiyon sayısı 23.648’ e ulaşmıştır. Bu
şekilde, yeni enfeksiyon vakalarının belirgin bir azalma göstermesi yönündeki asıl
hedefe şu ana kadar ulaşılamamıştır.
28 Ekim tarihinde alınan kararların bu bilgiler ışığında henüz kaldırılması mümkün
değildir. 100.000 kişi başına 50 enfeksiyon şeklinde bir değere henüz ulaşılamamıştır,
ki bu değer ayrıca temas takibinin de mümkün olmasını sağlar. Ayrıca Enfeksiyon
Koruma Yasası (InfSchG) madde 28a’da öngörülmüş olduğu gibi kısıtlamaları
hafifletmek üzere verilecek kararlarda hâlen kıstas alınan bir eşik olarak geçerliliğini
korumaktadır. Pandemiyi her açıdan değerlendirmek üzere sağlık sisteminin kapasite
sınırının aşılmasına yönelik ve de özellikle enfeksiyon dinamizmine ilişkin ek
değerlendirmede bulunmayı mümkün kılan (bulaştırma katsayısı) RO-değeri ya da
ikiye katlanma zamanı gibi göstergeler de dikkate alınmaktadır.

Bu nedenden ötürü bundan sonra da gerekli olmayan tüm temaslardan kesinlikle
kaçınmak ve karşılaşmaların olduğu yerlerde ise her zaman “AHA+AL” kurallarına
(mesafe, hijyen tedbirleri, günlük maskeler, Korona Uyarı Uygulaması, havalandırma
yaparak ) acilen uyulmalıdır.

Alınan bu kararlarda yüz yüze ders uygulamasının en başta gelen öncelik özelliğini
koruduğu konusunda federal ve eyaletler düzeyinde görüş birliği vardır. Eğitim hakkı
en iyi şekilde yüz yüze öğrenim ve öğretim sayesinde sağlanabilir. Bu hem daha
küçük yaşta ve okul ve öğrenim deneyimleri az olan, hem de daha büyük ve yakın
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zaman içerisinde mezun olacak öğrenciler açısından aynı şekilde geçerlidir. Okul, bir
öğrenim yeri olduğu kadar bir sosyal birliktelik yeridir. Bu nedenden ötürü federal ve
eyaletler düzeyinde mümkün olduğu sürece yüz yüze ders görülmesinde ısrarlı
olunması istenmekle birlikte enfeksiyon ve sağlık güvenliği de göz önünde
bulundurulmaktadır. Bölgesel enfeksiyon seyri ya da bizzat yerinde söz konusu olan
enfeksiyon seyri bunu gerekli kıldığı takdirde özellikle yaşları daha büyük öğrencilere
yönelik başka ders modelleri uygulanmalıdır.

Federal Şansölye ve Eyalet Başbakanları önümüzdeki Noel öncesi ve Noel dönemini
dikkate alarak vatandaşlardan, pandemiyi kontrol altına almayı sürdürme ve
birbirlerinin sağlığını ve hayatını koruma amacıyla Kasım ayından sonra da koruyucu
tedbirleri dayanışma içerisinde üstlenmelerini rica ederler. Federal Şansölye ve Eyalet
Başbakanları Almanya’da vatandaşlara kültür, boş zaman, toplum, ekonomi, turizm ve
özel alana ağır kısıtlamalar uygulandığının bilincindedirler. Fakat temasları azaltma
yolunda ilerlemek açısından bunlardan vazgeçilemezdi. Tüm katılımcılar bu
kısıtlamalarla vatandaştan – özel, sosyal ve mesleki alanda – çok şeye katlanmalarını
beklediklerini ve bu kış disiplin ve sabrın sert bir sınamadan geçtiğini bilmektedirler.
Kısıtlamalar belli bir süre ile sınırlandırılacak ve enfeksiyon seyrine bağlı olacaktır.
Hızlı testlerin hedefe yönelik kullanımı ve yakın bir zamanda kullanıma hazır olacağı
umulan aşı maddesi normalleşme yolunda ayrıca umut ve güven vermektedir.
Federal Şansölye ve Eyalet Başbakanları’nın aldığı kararlar:
1. Almanya genelinde sağlık sisteminin kapasite sınırının aşılmasına engel olmak
ve temas takibini eksiksiz bir şekilde sağlamak üzere henüz kalıcı bir düzeye
erişilmemiş olduğu için yeniden güçlü şekilde ortak gayrete ihtiyaç
duyulmaktadır.
Tüm vatandaşlara yönelik her gerekli olmayan temastan kaçınmaları ve
mümkün olduğu kadar evde kalmaları çağrısı geçerliliğini korumaktadır. Tüm
zorunlu gerekliliği olmayan mesleki ve özel seyahatlerden de, özellikle yurtdışı
ve kayak sezonunu da içeren turistik seyahatler olmak üzere, vazgeçilmelidir.
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Federal Hükümetten 10 Ocak tarihine kadar kayak turizmine izin verilmemesi
doğrultusunda Avrupa genelinde etkin olması rica edilmektedir. Temaslardan
yine kaçınılmak üzere işverenlerden bürokratik olmayan bir şekilde çalışanlarına
evden çalışma imkânını tanımaları rica olunur.
28 Ekim 2020 tarihinde Federal Şansölye’nin Eyalet Başbakanları ile olan
konferansında kararlaştırılmış olan tedbirler Almanya genelinde 20 Aralık 2020
tarihine kadar uzatılmaktadır. Bu karar nedeniyle kapatılan işletmeler ile kurum
ve kuruluşlar dolayısıyla şimdilik kapalı kalmaya devam edecektir. Özellikle
gastronomi alanı hâlen kapalı kalmaya ve yurtiçi konaklama olanaklarının
sadece gerekli ve özellikle turistik olmayan amaçlar için sunulması uygulaması
sürdürülecektir. Toptan ve perakende satışlar devam edecektir. Maske
zorunluluğunun kapsam alanı genişletilecek ve bundan sonra perakende satış
dükkânlarının önünde ve park yerlerinde de geçerli olacaktır. Vatandaşlara Noel
alışverişlerini mümkün olduğu kadar hafta içinde günlerde de yapmaları
doğrultusunda çağrıda bulunulmaktadır.
Genel olarak iç mekânlarda geçerli olan kural
a) satış alanı toplam 800 metrekareye kadar olan yerlerde 10 metrekare satış
alanı başına en fazla bir kişi,
b) toplam 801 metrekare satış alanı itibariyle 800 metrekare alanda 10
metrekare başına en fazla bir kişi ve 800 metrekareyi aşan alanda 20 metrekare
satış alanı başına en fazla bir kişinin bulunmasıdır. Alışveriş merkezleri için
toplam satış alanı temel alınmalıdır. Alışveriş merkezleri ile dükkân ve
mağazalar uyumlu alış yönetimi yolu ile çarşı ya da alışveriş merkezleri
içerisinde gereksiz kuyruk oluşumlarını önlemek zorundadırlar.
Ekonomi ve iş dünyasından koruma ve hijyen kurallarını yerine getirilmesi talep
edilmektedir.
Mevcut tedbirlerin geçerlilik süresinin uzatılması sayesinde 20 Aralık 2020
tarihine kadar Almanya genelinde önemli göstergelerde (RO değeri, yoğun
bakım kapasiteleri, iyileşme oranı ve insidans) kayda değer bir iyileşme ve yük
ağırlığının hafiflemesinin başarılması amaçlanmaktadır.
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Federal ve eyaletler düzeyinde, yüksek enfeksiyon seyrinden ötürü Ocak ayı
başına kadar kapsamlı kısıtlamaların (özellikle gastronomi ve oteller alanında)
gerekli olacağından hareket edilmektedir. Noel öncesi bir inceleme ve
değerlendirme yapılacaktır.
Özel bölgesel durumlara uygun tepki verebilmek için eyaletlerin 7 müteakip gün
içerisinde 7 günde 100.000 kişi başına 50 yeni enfeksiyonun belirgin şekilde
altında kalan insidans göstergesinde ve insidans değerinde düşüş eğilimi
görüldüğünde farklı bir uygulamada bulunma olanağı vardır. Bu, yoğun bakım
kapasite doluluğu ve kamu sağlık hizmeti eylem gücü gibi diğer önemli
göstergelerin buna aykırı düşmemesi şartı altında geçerlidir.

Federal ve eyaletler düzeyinde olmak üzere; genelgelerde ifade bulan tedbirlerin
somut olarak hayata geçirilişi kapsamında güncel gelişmeler
değerlendirilecektir. İnsidans değerlerinin incelenmesi ve virüsün kontrol altına
alınması için duruma göre gerekli olan tedbirlerin uygulanmasını içeren bu
sürecin kış aylarında sürdürülmesi amaçlanmaktadır.
Hotspot stratejisinin öngördüğü; 100.000 kişi başına 50 yeni enfeksiyon vakası
şeklindeki insidans değeri itibariyle derhal tüm Hotspot bölgelerinde tutarlı bir
kısıtlama yaklaşımının hayata geçirilmesi zorunluluğu federal ve eyaletler
düzeyinde vurgulanmaktadır. Enfeksiyon seyrinde gözlemlenen artışın sürmesi
durumunda ek tedbirler almak gerekecektir. 100.000 kişi başına haftada 200’ü
aşan bir insidans değeri ve karmaşık bulaşma seyrinden oluşan özellikle aşırı
enfeksiyon durumlarında kapsamlı olan genel tedbirlerin tekrar genişletilerek
enfeksiyon seyrinin kısa vadede belirgin bir şekilde düşüşe geçmesi
amaçlanmaktadır.

2.

Enfeksiyon sayılarının gelişmesinde belli bir düzeye erişilmesi için duyulan ortak
bir güçlü gayret gereksiniminin yanı sıra kış aylarından kaynaklanan zorlu
şartlar özel tedbirler alınmasını dayatmaktadır. Bu nedenden ötürü enfeksiyon
seyrinin orta vadede güvence altına alınması amacıyla 1 Aralık 2020 itibariyle
başkaca tedbirlerin de alınması gerekli görülmektedir. Bunlar, eyaletler
tarafından uygulanacak ve gerekli görülürse geçerlilik süreleri uzatılacaktır.
İnsidans değerlerinin incelenmesi ve icabında gerekli olan virüsü kontrol altına
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alma amaçlı tedbirlerin hayata geçirilmesi şeklindeki uygulamanın kış aylarında
sürdürülmesi amaçlanmaktadır.
(1) Arkadaş, akraba ve tanıdıklarla özel buluşmalar ancak kendi hane halkınız ve
bir diğer hane halkı ile olmak üzere ve her hâlükârda en fazla 5 kişi ile
sınırlanmalıdır. 14 yaş ve altındaki çocuklar bu kısıtlamadan muaf tutulur.1
(2) Kamuya ya da ziyaretçi ya da müşteri kabulüne açık olan kapalı
mekânlarda herkes tarafından ağız burun bölgesini koruyan bir maske
takılması zorunludur. Bu, toplu taşıma araçları için de geçerlidir. Bunun dışında
ağız burun bölgesini koruyan bir maske takma yükümlülüğü şehir içi
kalabalığının olduğu her yerde olduğu gibi insanların ya dar bir alanda ya da
sadece geçici olarak bulunmadıkları kamusal alanda ve açık havada bulunan
yerlerde de geçerlidir. Yerlerin belirlenmesi ve süre kısıtlaması yetkili yerel
makamlar tarafından yapılır.
(3) İşyeri ve işletmelerde ağız burun bölgesini koruyan bir maske takılmalıdır.
Bu, çalışma yerinizde diğer kişilerle aranızda güvenli bir şekilde 1,5 metre
mesafe bırakılabilmesi takdirinde geçerli olmaz.
(4) Yüksekokullar ve üniversitelerin prensip olarak (özellikle laboratuvar
çalışmaları, stajlar, uygulamalı ve sanatsal eğitim bölümleri ve sınavlar dışında)
dijital öğrenim ve öğretime geçmeleri öngörülmektedir.
Bu tedbirler Federal Şansölye’nin Eyalet Başbakanları’nın gelecekteki konferansları
kapsamında düzenli aralıklarla değerlendirilecektir.
Yürürlükte olan düzenlemelerin şeffaflığı ile tutarlı bir şekilde uygulanmaları ve
ihlallerin bu bağlamda çıkarılan genelgeler kapsamında yaptırıma uğramasının
sorumluluğu federal ve eyaletler düzeyinde ortak bir iletişim strajesi çerçevesinde
gerçekleşir.

3.

Noel günleri temas kısıtlamaları düzenlemeleri açısından ayrı şekilde ele
alınmalıdır. Bu nedenle içeride ve dışarıda buluşmalarda kişi sayısı üst sınırı 23

Schleswig-Holstein eyalet genelindeki enfeksiyon seyri ışığında şimdiye kadar geçerli olan temas
sınırlamalarını sürdürmektedir.
1
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Aralık 2020 tarihinden itibaren 1 Ocak 2021 tarihine kadar şu şekilde
genişletilebilir: En yakın aile ya da arkadaş çevresinden en fazla toplam 10
kişiye kadar kişinin buluşması mümkündür. 14 yaş ve altı çocuklar sınırlamanın
dışındadırlar.2
Bu düzenleme ile Noel ve diğer sene sonunda yapılan kutlamaların bu seneye
özel her ne kadar daha dar bir çerçevede olsa da, aile ve arkadaş çevresinde
kutlanmasının mümkün olması amaçlanmaktadır. Çünkü bu günler aile ve
toplumsal birliktelik açısından özel önem taşırlar. Buna rağmen bu buluşmalar
kapsamında Covid 19 enfeksiyon tehlikesini mümkün olduğu kadar düşük
tutmamız önemlidir. Bunun için mümkün olduğu kadar aile buluşmalarından
özellikle de daha yaşlı aile fertleri ile olan buluşmalardan beş ila yedi gün
öncesinden itibaren temasları gerçekten de en gerekli olanlarla sınırlı tutmak
anlamlı olacaktır. Bu; özel buluşmalardan, seyahatlerden ve kamusal alanda
gerekli olmayan karşılaşmalardan genellikle vazgeçmek ve icabında Noel tatilini
öne almak ya da evden çalışmak (koruma amaçlı hafta) anlamına gelmektedir.
Noel öncesi soğuk algınlığı belirtileri varsa mevcut test olanaklarından3
faydalanarak Noel dönemindeki buluşmaların mümkün olduğu kadar güvenli
olması sağlanmalıdır. Bu, Almanya genelinde 19.12.2020 tarihine öne çekilen
Noel tatili uygulaması ile4 desteklenmektedir. Vatandaşlara bu tedbirleri bireysel
olarak kendileri için incelemeleri ve Noel de buluşmak istenilen insanların
yararına ve onları korumak amacıyla tedbirleri uygulamaları için çağrıda
bulunuyoruz.
Federal yapı ve eyaletler düzeyinde olmak üzere dini cemaatlerle görüşülerek
ibadet ve diğer dini etkinlikler açısından temasların azaltılması amacıyla
mümkün olduğu kadar uzlaşma sağlanacaktır. Kitlesel etkinlik özelliği taşıyan
dini buluşmalardan kaçınılması zorunludur.

2 Schleswig-Holstein eyalet genelindeki enfeksiyon seyri ışığında mevcut temas kısıtlamalarını sürdürmektedir.

Bunun için solunum yolları rahatsızlıkları olan kişilerin Ekim ayı itibariyle yeniden gündeme gelen hekimleri ile telefon görüşmesi
sonucunda hasta raporu alma olanağından faydalanması öngörülmüştür. Hekim ile olan görüşmede özellikle ateş ya da tad ve koku alma
duyularının etkilenmesi gibi belirtilerden ötürü test yapılması ya da daha başka tedavinin gerekli olup olmadığı da ele alınır. Hekim bu
bağlamda savunmasız kişilerle bir görüşme olup olmayacağını da dikkate alır. Nöbetçi hekim hizmetine 116117 numaralı telefon
hattından her zaman ulaşılabilir.
4 Bremen ve Thüringen eyaletleri tatil başlangıcı için eyalete özel düzenleme getirme çekincesini kullanmışlardır.
3
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4.

2020 yılından 2021 yılına geçiş kapsamında yılbaşı havai fişeklerinden
vazgeçilmesi tavsiye edilmektedir. Geniş gruplaşmalardan kaçınma amacıyla
kalabalık meydan ve caddelerde patlayıcı ve parlayıcı malzeme tekniklerinin
kullanımı yasaklanmaktadır. Yerel yetkili makamlar söz konusu meydan ve
caddeleri belirleyeceklerdir. Kamuya açık havai fişek gösterileri yasaklanmıştır. 5

5.

İşverenlerden Almanya genelinde “Evde kalıyoruz“ ilkesini hayata geçirebilmek
için 23 Aralık 2020 tarihinden 1 Ocak 2021 tarihine kadar işletme tatili ya da
evden çalışma çözümlerinin cömert bir şekilde uygulanması yolu ile
işyerlerini kapatıp kapatamayacaklarını incelemeleri acilen rica edilir.

6.

Eyaletlerin 7 gün içerisinde 100.000 kişi başına 50 yeni enfeksiyon vakasının
altında bir insidans ve sayılarda düşüş eğilimi görülmesi üzerine başlık 1 altında
ele alınan tespitlerle uyumlu ve adım adım yapılacak açılımları gerçekleştirmek
istemeleri durumunda ülke genelinde geçerli olan genel koruyucu tedbirler esas
alınır. Muhtemel açılım adımlarının ölçütleri temaslardan kaçınmayı amaçlayan
düzenlemelerin sürdürülmesi, havalandırması kötü olan kapalı mekânlardan
kaçınılması, belli bir yerde birçok insanın gruplaşma ve kalabalık oluşturma
durumlarından kaçınılması, başka insanlarla sosyal mesafe bırakmadan ve ağız
burun bölgesini koruyan bir maske sürekli takılmadan yakın temasta
bulunmaktan kaçınmak ve de (elektronik ortamda ya da telefon yolu ile)
bağlayıcı olarak yer ayırma şeklinde temas takibi için gerekli irtibat bilgilerinin
kayda geçmesi sayesinde dijital temas takibini mümkün kılmak ve etkinliklere
olduğu gibi gastronomi alanında da içeri alınmak için mümkünse belli zaman
dilimlerinin ve giriş kontrollerinin kişiselleştirilmiş kabul teyidinin öngörülmesi
şeklinde olmalıdır. Dolayısıyla, sürekli olarak ağız burun bölgesini kapatan bir
maske kullanımının ya da mesafe kurallarına uyulmasının mümkün olduğu yerler
ya da hizmetlerin öncelikli olarak açılması ya da başlatılması amaçlanmaktadır.
Aynısı açık havada düzenlenen etkinlikler için de geçerlidir. Bunlara kapalı
alanlarda düzenlenen etkinliklere göre öncelik tanınır. Ayrıca, Enfeksiyon
Koruma Yasası’nın kültür kurum ve kuruluşlarının işletimine ya da kültürel

Saksonya eyaleti vatandaşlarına ve belediyelerine yılbaşı havai fişeklerinde asgari mesafenin korunması doğrultusunda özel hassasiyet
gösterilmesi çağrısında bulunacaktır.

5
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etkinliklere getirilen kısıtlamaların sanat özgürlüğünün taşıdığı önemin bilincinde
olarak düzenlenmesini öngördüğü dikkate alınmalıdır. Bu nedenden ötürü kültür
kurum ve kuruluşları enfeksiyon seyri buna elverdiği an tekrar açılabilmelidir.
Kültür Bakanları bunun için gereken ön hazırlık ve yeterli planlama güvenliği
sağlayan bir strateji geliştirmekle görevlendirilirler.

7.

Çocuk bakım kurumları ve okulların açık kalmasına en üst derecede önem
atfedilir. Çocuk bakım kurumları (gündüz bakım yerleri, kreşler, çocuk yuvaları,
öğleden sonra bakım yerleri vs.) ve okullar açık kalacaktır.
Okullar açısından insidansı 100.000 kişi başına 50 yeni enfeksiyondan belirgin
bir şekilde yüksek olan bölgelerde okulların tamamının okul alanında sosyal
mesafenin yerine getirilmediği yerlerde; ortaokul ve liselerde 7. sınıf itibariyle
derste herkes için ağız burun bölgesini kapatan maske takılması yükümlülüğü
geçerlidir. Enfeksiyon olgusunun olmadığı okullar bu uygulama dışında
tutulabilir. İlkokulda ve 5. ile 6. sınıflarda ağız ve burun bölgesini kapatan bir
maske takma yükümlülüğü getirilebilir. 100.000 kişi başına haftada 200 yeni
enfeksiyondan yüksek bir insidans görüldüğünde 8. ve daha üst sınıflarda
dersler için (mezuniyet sınıfları dışında) okula özel ve “AHA+L” (mesafe, hijyen,
gündelik maske + havalandırma yapmak) kurallarının daha iyi uygulanmasını
sağlayan hibrit (sınıfın bir kısmının derse yüz yüze, bir kısmının uzaktan dijital
katılımı) ve sınıfların dersleri dönüşümlü olarak uzaktan dijital olarak takip etmesi
gibi daha kapsamlı tedbirlerin de alınması öngörülmüştür.
Sınıf gezileri ve uluslararası değişimin prensip olarak yasaklanması sürecektir.
Öğrencilerin

okul

ulaşımında

kalabalıklaşmayı

engellemek

için

okul

düzenlemeleri ile (ders başlangıcının icabında kademe kademe düzenlenmesi
gibi) tedbir alınacak ve mümkün olan yerlerde servis sayısı artırılacaktır.
Ulaştırma Bakanları Konferansı konuyu ayrıntılı olarak ele alacaktır.

8.

Enfeksiyon zincirlerinin ortaya konulabilmesi için okullarda hızlı antijen
testlerinden daha yoğun bir şekilde faydalanılması amaçlanmaktadır. Okullarda
güvenli bir işleyişin sağlanması için sınıf bütünlüğünün sürdüğü dönemlerde tek
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tip bir kontrol stratejisi tavsiye edilir. Stratejinin odak noktasında geriye dönük
kümeleşme kontrolü vardır. Karar ve eylem kriterlerinin açık ve basit olması ön
plandadır. Bir öğrencinin test sonucunun pozitif olmasıyla birlikte sağlık dairesi
tarafından tanımlanan grubun (sağlık dairesi başka bir grup tanımlaması
getirmediyse grup sınıftan oluşur) derhal kayda geçen vaka teşhis gününden
itibaren evde beş gün olmak üzere küme izolasyonu başlar. Sınıf üyeleri teşhis
değil şüphe üzerine karantinaya alındıkları için ebeveynleri ve diğer hane halkı
karantinaya alınmazlar. Ancak belirtilerin görülmesi durumunda hane halkı da
evde karantinaya alınır. Temas süresi sınırlı ve farklı bir yapısal özelliğe sahip
olduğu

için

öğretmenler

de

küme

izolasyonu

kapsamına

girmezler.

Öğretmenlere erişimi kolay ve semptom odaklı teşhis koyma olanağının
sunulması gerekir. İlk önce beş gün olarak belirlenen karantina döneminde
teşhis koyma süreci hazırlanır. Öncelik, kümede mevcut olan bulaşma riskinin
hiçbir gecikme olmadan kontrol altına alınmasıdır. Şüphe üzerine oluşan beş
günlük karantina uygulaması sonunda karar verme amacıyla yapılan hızlı antijen
testi sonucuna göre negatif test sonucu alan öğrenciler tekrar derse alınırlar.
Dolayısıyla sınıf 5. gün itibariyle derse devam edebilir. Beş gün süresine hafta
sonunun da dâhil olduğuna işaret etmek önemlidir. Yani söz konusu sınıfın çoğu
kez sadece üç ya da dört ders günü devamsızlığı olur. Test sonucu pozitif olan
öğrencilere derse tekrar katılabilmeleri için üç günlük aralıklarla tekrar test
yapılır. Federal düzeyde bundan sonra da Almanya için hızlı antijen testlerinin
mümkün olan en büyük kontenjanının ayrılacağı güvencesi verilir ve bunun
ötesinde yurtiçi üretim kapasitelerinin de kurulması desteklenir.

9.

Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları geçici kapamalara maruz
kalan şirketler, işletmeler, serbest iş sahipleri, dernekler ile kurum ve
kuruluşlara

federal

ve

eyaletler

düzeyinde

sunulan

maddi

yardımın

sürdürülmesi konusunda hemfikirlerdir. Kasım ayı yardımı Aralık ayında Kasım
ayı yardımı temelinde uzatılır ve Geçiş Dönemi Yardımı III mevzuatı buna göre
uyarlanır. Korona pandemisinin ekonomik etkilerini yumuşatmayı amaçlayan bu
yardımlar şirketler ve çalışanlar açısından temel öneme sahip olup alınması
gerekli olan koruyucu tedbirlerin vatandaşlar tarafından yüksek derecede kabul
görmesinin önemli bir unsurunu teşkil etmektedir. Aynı zamanda bu yardımların
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vergi ödeyenlere maliyeti yüksektir – Kasım ayı için sadece federal düzeyde
sağlanan yardımların kapsamı 15 Milyar Avro olacaktır. Bu yardımların AB
Devlet yardım kuralları Geçici Çerçevesi’ne göre Aralık ayı geçici kapamaları
süresince

federal

devlet

tarafından

ödenmeye

devam

edilmesi

amaçlanmaktadır. Söz konusu teşvik programlarına özellikle panayır, sergi, fuar
ve pazar yerlerinde çalışan ve satış yapanlar da dâhildir. Kısıtlamaların
süresinden ötürü kolay götürü düzenlemeler için öngörülen Devlet yardım
kuralları Geçici Çerçeve’sinden birçok işletme kapsamlı bir şekilde yararlanmış
bulunmaktadır. Federal hükümet bu konuyu Avrupa Komisyonu ile görüşecektir.
Federal hükümet Devlet yardım kurallarına yönelik soruları bir an önce açıklığa
kavuşturacaktır.

10. Federal hükümet, ekonominin önümüzdeki aylarda da kapanmasalar da ticari
faaliyetlerinde önemli kısıtlamalara katlanmak zorunda kalacakları belli olan
alanları için Geçiş Dönemi Yardımı III kapsamında sağlanan destek alma
süresini 2021 ortasına kadar uzatacak ve bunlardan faydalanmak için gereken
koşulları en çok etkilenen ekonomi alanları için iyileştirecektir. Bu, özellikle kültür
ve etkinlik ekonomisi alanını, tek kişilik iş sahiplerini ve de seyahat branşını
içermektedir. Şirketler için öngörülen yardımların yanı sıra federal düzeyde
örneğin kısa çalışma ödeneği uygulama süresini uzatarak pandemi kapsamında
sosyal

gereksinimlerin

de

ilgili

yardımlarla

dikkate

alınmasına

katkıda

bulunmuştur.
11. Savunmasız kesimlerin korunması siyasetin odak noktasındaki konulardan
biridir. Bu nedenden ötürü hastaneler, bakım evleri ve hizmetleri, huzur evleri ve
engelli insanlara yönelik kurum ve kuruluşlarda koruyucu özel tedbirler
alınmıştır. Bu savunmasız gruplara federal düzeyde Aralık 2020 tarihinde düşük
bir katkı payı karşılığında kişi başına toplam 15 FFP2 tipi maske verilmesi
sağlanacaktır. (matematiksel olarak her kış haftası başına bir maske). Ulusal
test stratejisi kapsamında kurum ve kuruluşlarda geçerli test planlaması için
01.12.2020 tarihi itibariyle bakıma muhtaç kişi başına ayda 30 hızlı test
yapılması öngörülmüştür. Hedef alınan bu sayı kapasiteye bağlı olarak adım
adım yükseltilecektir. Önemli olan, kurum ve kuruluşlarda kalan sakinlerin Noel
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döneminde ailelerini mümkün olduğu kadar güvenli koşullar altında ziyaretçi
olarak kabul edebilmeleridir.
12. Federal düzeyde SARS-CoV2 hızlı testlerinin test stratejisi çerçevesinde
yapılacak bir uyarlama sonucunda bunların daha da kapsamlı ve erişimi daha
kolay kullanımının öngörülmesi ve gerekli olursa test yönetmeliğinin bu
doğrultuda değiştirilmesi talep edilmektedir.
13. Etkin aşı maddeleri pandeminin üstesinden gelinmesinde merkezi öneme
sahiptir. Muhtemel en iyi süreç seyrinde aşı maddelerinin ilk teslimi 2020 yılının
henüz Aralık ayında gerçekleşebilecektir. Eyaletler bunun için gerekli olan aşı
merkezleri ve yapısal hazırlıklarını zamanında tamamlayacaklardır. Federal
düzeyde eyaletleri imkânlar elverdiği sürece bu bağlamda personel açısından da
desteklemeye hazır bulunulmaktadır. Sağlık Kasası Hekimleri Federal Birliği
(KBV) federal düzeyde seyyar aşı ekipleri dâhil aşı merkezlerinin tamamı için
telefonla ve dijital randevu alma sistemine yönelik standardize edilmiş modüller
geliştirmekle görevlendirilir ve bunu eyaletlerin hizmetine sunar. Eyalet Sağlık
Bakanları Konferansı (GMK) ve Federal Sağlık Bakanı aşıya ilişkin aydınlatma
ve sorumluluk konuları da dâhil olmak üzere uyumlu ve yakın işbirliğinde
bulunurlar. Ayrıca federal düzeyde aşı kotalarının belirlenmesi ve pazarlama
sonrası araştırmalara yönelik (ilaç maddeleri güvenliği kapsamında) elektronik
bir yöntemin geliştirilmesi ve kullanıma sunulması kararlaştırılmıştır.
14. Federal hükümet “Sosyal Garanti 2021“ programı kapsamında sosyal sigorta
primlerini azami yüzde 40 oranında sabitlemek için bunun ötesinde oluşan mali
gereksinimi her hâlükârda 2021 yılına kadar federal bütçe üzerinden
karşılayacaktır. Bu bağlamda yasal sağlık sigortası kurumları çatı örgütü GKV
primlerinin ve de sanatçı ve yayıncılara yönelik sağlık sigorta kurumu KSK
primlerinin vergiler üzerinden finanse edilerek sabitleştirilmesinin Korona
durumunun neden olduğu yüksek maliyetlere rağmen nasıl başarılabileceğini
inceleyecektir.
15. Federal Meclis ve Eyaletler Meclisi 18 Kasım tarihinde Nüfusu Koruma Yasası 3
ile yoğun bakım kapasitelerini COVID 19 hastalarının tedavisi için ayırmak üzere
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planlı ameliyat ve tedavileri erteleyen hastanelere yönelik ekonomik güvence
sağlanmasını kararlaştırmışlardır. Nüfusu Koruma Yasası 3 uyarınca yasal
düzenlemelerin Federal Sağlık Bakanlığı tarafından Kararname yolu ile
gelişmeye uyarlanabilmesi öngörülmektedir. Federal Sağlık Bakanlığı, Hastane
Finansman Yasası (KHG) madde 24 uyarınca kurulan Danışma Kurulu ve Eyalet
Sağlık Bakanları ile birlikte kısa vadeli olmak üzere bir ilk mevcut durum
tespitinde

bulunarak

gerekli

görülmesi

takdirinde

Kararname

yolu

ile

uyarlamalarda bulunacaktır.

16. Artık daha yüksek sayıda kullanıma hazır bulunan antijen hızlı testleri sayesinde
karantina süresini test dayanaklı bir şekilde kısaltmak mümkün olmuştur. Bu
nedenden ötürü evde karantina süresini prensip olarak Almanya genelinde
olağan uygulama olarak 10 gün şeklinde belirleme konusunda federal ve
eyaletler düzeyinde anlaşma sağlanmıştır. Daha kısa olan karantina süresi söz
konusu vatandaşların ve sağlık dairelerinin yükünü hafifleterek karantina
zorunluluğunun bireylere ve ülke ekonomisine olan ekonomik etkilerini
yumuşatmaktadır. Bu nedenden ötürü Eyalet Sağlık Bakanları Konferansı (GMK)
Robert Koch Enstitüsü (RKI) ile uyumlu olarak 01.12.2020 tarihinden itibaren
temaslı şahısların karantina sürecini – negatif test sonucu şartıyla (antijen hızlı
testi) – 14 günden 10 güne düşürmeyi amaçlamaktadır. Bu kararın federal ve
eyaletler düzeyinde memnuniyetle karşılandığı vurgulanır. RKI tarafından kamu
sağlık hizmetleri ve sağlık daireleri için hazırlanan uzman tavsiye ve akış
diyagramları bu doğrultuda uyarlanacaktır. Federal hükümet ve eyaletler ayrıca
kendisinde SARS-CoV-2 enfeksiyonu olduğu test sonucu ile onaylanmış olan bir
temaslının tekrar karantinaya girmesinin gerekmediğine işaret ederler. RKI’nin
bu tavsiyesi önceden olduğu gibi hâlen de güncel geçerliliğini korumaktadır.
17. Korona Uyarı Uygulaması (CWA), yazılım esaslı teknolojilerde olağan olduğu
gibi en başından itibaren sürekli geliştirilmektedir. En son olarak hastalık
belirtilerinin kayda geçmesi opsiyonu eklenmiş ve Avrupa genelinde karşılıklı
işlerlik sağlanmıştır. Önümüzdeki altı hafta içerisinde CWA’da üç güncelleme
daha yapılacaktır. Bu şekilde uyarı süreci kolaylaştırılacak ve de pozitif test
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sonucu alındıktan sonra temaslıların uyarılması gerçekleşmediyse kişiye buna
ilişkin kendiliğinden hatırlatmalar olacak, enfeksiyon sürecine ilişkin güncel
bilgiler sunan bir mini dashboard eklenecek, ölçüm isabetliliği google/apple ara
yüzüne uyarlama sayesinde iyileştirilecek ve uyarıya ilişkin bilgilendirme
aralıkları önemli derecede sıklaştırılacaktır. Temas günlüğü ve restoran ve
etkinliklere dijital kayıt işlevinin eklenmesi gibi diğer olanaklar da şu anda
incelenmekte

olup

amaçlanmaktadır.

bunların
Eyalet

2021

yılında

Başbakanları

ile

hızlı

bir

Korona

şekilde
Uyarı

sunulması

Uygulamasını

geliştirenler, Veri Güvenliği ve Bilgi Özgürlüğü Federal Görevlisi (BfDI), Bilişim
Teknolojisi Güvenliği Federal Dairesi (BSI) ve katkıda bulunan bilim insanları ile
Aralık ayında yapılacak ortak bir görüşmede daha başka imkânların da
sunulması ele alınacaktır. Bunlar arasında süreç takibinin ve sağlık daireleri ile
bilgi

paylaşımının

iyileştirilmesi

amacıyla

seçmeli

olarak

ek

verilerin

yüklenebileceği muhtemel işlevler de bulunmaktadır.
Federal Şansölye ve Eyalet Başbakanları Korona Uyarı Uygulamasının tam da
bu zamanlarda indirilerek etkin bir şekilde kullanılması çağrısında bulunuyorlar.
Korona test sonucu pozitif olan tüm kullanıcılar Korona Uyarı Uygulaması yolu
ile anonim bir şekilde uyarıda bulunarak bu pandemiyi daha kontrol edilebilir
hâle getirmeye yardım edebilirler.
18. Demir yolu ulaşımında geçerli olan, kısıtlamalara rağmen seyahat etmek
zorunda olan yolculara Nisan ayında kararlaştırılan davranış kurallarını ve sağlık
güvenliği tedbirlerini yerine getirme şartıyla bol mesafe bırakma olanağı tanıyan
güvenli bir yolculuk seçeneği sunmaktır. Maske kontrolleri yoğunlaştırılarak
sürdürülecek ve bu şekilde günlük kontrol edilen şehirlerarası tren sayısı önemli
derecede artacaktır. Alman Demir Yolları Deutsche Bahn şehirlerarası ulaşım
ağında Korona pandemisi kapsamında ek tedbirler alacaktır. Yolcular arasında
mesafeyi daha da artırma amacıyla koltuk kapasitesi günde koltuk başına 20
milyon kilometreyi belirgin bir şekilde aşmak üzere genişletilmekle birlikte
rezervasyon yapılabilecek koltuk sayısı azaltılacaktır.
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