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KARAR

Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları’nın aldığı Karar:

Temas kısıtlamalarına ilişkin alınan köklü tedbirler geçtiğimiz haftalarda enfeksiyon
seyrinin belirgin bir şekilde gerilemesini sağlamıştır. 2020 Ekim ayı sonu itibariyle
7 günde 100 bin kişi başına yeni enfeksiyon sayısının Almanya genelinde 80 vakanın
altına düşürülmesinde ilk defa başarılı olunmuştur. Bazı federal eyaletlerde 50’nin
altında bir insidans değerine henüz ulaşılmasa da bu, ufukta görülmektedir. Bunu
mümkün kılan, vatandaşların temaslarını daha da azaltmış ve hayatın kısıtlanmasını
bu uzun zaman dilimi boyunca da disiplinli ve sağduyulu bir şekilde yüklenmiş
olmalarıdır. Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları bundan ötürü çok
müteşekkirdirler.
Aynı zamanda özellikleri değişmiş olan Koronavirüs varyasyonları yaygınlaşmaktadır.
Özellikle virüsün yabani tipinden daha bulaşıcı olan mutasyonları çok daha hızlı
olarak yayılma göstererek enfeksiyon sayılarını tekrar aşağıya çekmek için önemli
derecede ek gayret gösterilmesini gerekli kılmaktadırlar. Bu nedenden ötürü temas
kısıtlamalarının önümüzdeki haftalarda prensip olarak sürdürülmesi zorunludur.
Vatandaşlardan enfeksiyon seyrinde tutarlı bir azalma görülen yerlerde de temasları
mutlaka gerekli olan asgari seviyede tutmaları acilen rica edilir. „Evde kalıyoruz“
ilkesi pandemiye karşı ana mücadele aracımız olmayı sürdürüyor ve her gün hayat
kurtarıyor. İç mekânlarda tıbbi maske takılması enfeksiyon seyrini belirgin oranda
azaltıyor – bu nedenden ötürü, eğer yasal olarak zaten öngörülmüş değilse de iki ya
da daha çok insanın biraraya geldiği iç mekânlarda her türlü durumda maske
takılması acilen tavsiye edilir.
Enfeksiyon seyrinin başarılı bir şekilde kontrol altına alınmasını vaka sayılarının
yeniden katlanarak artış göstermesinden ötürü tehlikeye atmamak için açılma
adımları virüs mutasyonları ışığında dikkatli ve basamak basamak atılmak

zorundadır. Fazla geniş çaplı ya da hızlı açılışlardan ötürü hızlanan enfeksiyon
seyrinin kamusal hayatta tekrar kapsamlı kısıtlamalara gidilmesini gerekli kılması
kimsenin yararına olmayacaktır. Federal ve eyaletler düzeyinde olmak üzere
önümüzdeki haftalarda açılma konusunda daha çok adım atmaya uyumlu bir şekilde
birlikte devam edeceğiz. Bunlar öncelikle eyalet genelinde olacak ve bölgesel
enfeksiyon seyrini temel alacaktır.
Pandemi başlangıcından bir yıl kadar sonra farklı türden aşı maddelerinin hazır
olması ve bunlara yakın bir zaman içerisinde daha çoğunun eklenecek olması
bilimin ve özellikle Almanya’dan da olmak üzere araştırmacı aşı üreticilerinin
muazzam bir başarısıdır. Bu nedenden ötürü kendilerine büyük bir teşekkür ve saygı
borçluyuz.
Nüfusun seri bir şekilde aşılanması virüsle uzun vadede etkin bir şekilde mücadele
etmenin bir şartıdır. Aşının gereken miktarda hazır olması sayesinde vatandaşların
tamamına aşı imkânı sunulabildiği takdirde gündelik hayatımızın normalleşmesi ve
pandemiden ötürü kısıtlamaların olmadığı bir yaşama dönüş için bir perspektifimiz
olacaktır. Bu nedenden ötürü mümkün olduğu kadar çok sayıda vatandaşın mümkün
olduğu kadar hızlı bir şekilde aşı olması için federal ve eyaletler düzeyinde var
gücümüzle gayret gösterilecektir.
Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları tarafından bu bilgiler ışığında alınan
Karar:
1. Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları’nın almış oldukları mevcut
kararlar, işbu Karar ile farklı bir tespitte bulunulmadığı sürece geçerliliklerini
korurlar. Eyaletler, eyalet yönetmeliklerinde gereken uyarlamaları yaparak
bunların geçerlilik süresini 7 Mart 2021 tarihine kadar uzatacaklardır.
2. Virüsün yayılmasını kontrol altına almak için özellikle temas sayısını azaltmak
ve Korona kurallarını uygulamak önemini korumaktadır:
a. Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları tüm vatandaşlardan
önümüzdeki haftalarda da tüm temasları muhakkak gerekli olan asgari
düzeyle sınırlı tutmalarını ve özellikle iç mekânlarda buluşmalardan
kaçınmalarını acilen rica ederler. Özel buluşmalara bundan sonra da
sadece tek bir hane halkı üyeleri arasında ve aynı hanede yaşamayan bir
diğer kişi ile olmak üzere izin verilmektedir. Bu bağlamda diğer kişilerin ait
olduğu hane sayısının mümkün olduğu kadar aynı kalması ve mümkün

olduğu kadar az sayıda tutulması (“social bubble”) enfeksiyon riskinin
azaltılmasına önemli katkıda bulunacaktır.
b. Tıbbi maskelerin (yani cerrahi maske diye anılan ya da FFP 2 tipi ya da
benzeri nefes maskeleri) koruma etkisi gündelik maskelerinkinden daha
yüksektir. Bu nedenden ötürü toplu taşıma araçları ile dükkân ve
mağazalarda tıbbi maske takma yükümlülüğü geçerlidir. Genel olarak iç
mekânlarda tıbbi maske takılması tavsiye edilir.
c. Her tür kurum ve kuruluşta hijyen planlamasının tutarlı bir şekilde
uygulanması ve edinilen – virüs mutasyonlarına ilişkin bilgiler gibi – yeni
bilgiler ışığında gerekli olursa uyarlanmaları zorunludur.
d. Gerekli olmayan özel seyahat ve ziyaretlerden – akrabalar dâhil olmak
üzere – bundan sonra da vazgeçilmelidir. Bu, yurtiçinde ve bölgeler
arasında düzenlenen günübirlik turistik geziler için de geçerlidir.
3. Pandemi durumundan ötürü işyerlerinde de salgın açısından önemli olan
temasların daha çok azaltılması gerekmektedir. Bunun için işverenlerin işin
mahiyeti buna izin verdiği sürece çalışanlarına evden çalışma imkânını
tanımaları zorunludur. Bu şekilde işyerinde olduğu gibi işe gidiş yolunda da
temaslar
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işverenlerden SARS-CoV-2 iş güvenliği yönetmeliğini tutarlı bir şekilde
uygulamalarını ve cömert evden çalışma çözümlerini; yüz yüze çalışan
personel sayısını önemli ölçüde azaltarak hayata geçirmelerini ya da ofisleri
tamamen kapalı tutmalarını talep eder ve çalışanların bu imkânlardan
faydalanmalarını rica ederler. Evden çalışmanın mümkün olmadığı yerlerde
birden fazla kişinin aynı mekânda bulunduğu zamanlar tıbbi maskeler
takılmalıdır.
4. Çocuklar ve gençler aynı anne ve babaları gibi kısıtlamalardan özellikle
etkilenmektedirler. Çocuklarımızın eğitim ve geleceklerini koruma amacıyla
gündüz bakım ve eğitim alanında açılmalar önceliklidir. Bu nedenden
ötürü öncelikle bu alanların kademeli olarak tekrar açılması amaçlanmaktadır.
Maskeler, havalandırma yapmak ve hijyen tedbirleri bu bağlamda bundan
sonra da gerekli olacaktır. Mümkün olan her yerde tıbbi maske takılmalıdır.
Daha çok yapılan hızlı testler sayesinde güvenli ders görülmesi, çocuklara
yönelik gündüz bakım kurum ve kuruluşlarında bakım ve eğitimin güvenli bir
şekilde sağlanması ve enfeksiyon risklerinin azalması amaçlanmaktadır.

Çocuklar, gençler ve ebeveynleri için eğitim ve bakım hizmetlerinin taşıdığı
yüksek toplumsal önem ve çocuk bakım yerleri ve ilkokulların gündelik
işleyişinde mesafe kurallarını uygulama zorluğu dikkate alınarak federal ve
eyaletler düzeyinde olmak üzere Federal Sağlık Bakanı’ndan; bir sonraki
Koronavirüs Aşı Yönetmeliği’nde Eyalet Sağlık Bakanları Konferansı ile
uyumlu bir şekilde, çocuklara yönelik gündüz bakım hizmetlerinde çalışanların
ve ilkokul öğretmenlerinin şimdiye kadar öngörülenden erken bir aşamada –
yüksek öncelikli 2. kategoride – aşı olmalarının mümkün olup olmadığının
incelenmesi rica edilir. Eyaletler yüz yüze eğitime kademe kademe geri dönüş
ve çocuklara yönelik gündüz bakım hizmetleri imkânlarının genişletilmesine;
eğitim alanında sahip oldukları egemenlikleri kapsamında karar verirler.
Eyaletler bununla birlikte öğrenimde dijitalleşmeyi ilerletmek için gayretlerini
yoğunlaştırarak dönüşümlü ders görülmesini ve olağan eğitime kademeli
geçişi
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öğretmenlerin programa bağlandıkları cihazlarla ilgili derhal devreye giren
destekler dâhil Dijital Okul Sözleşmesi programı ile teşvik etmektedir.
5. Berber ve kuaförler hijyen kuralları, müşteri kabulünün randevu sistemiyle
yapılması ve de tıbbi maske kullanımı şartları altında 1 Mart itibariyle tekrar işe
başlayabileceklerdir. Berber ve kuaförlerin vücut bakımı açısından taşıdığı
önem ve uzun kapanma sürecinden ötürü başta yaşlı insanlar olmak üzere
nüfusun önemli kesimlerinin duyduğu gereksinim dikkate alınarak bu
hizmetlerden tekrar faydalanmanın mümkün kılınması gerekli görülmüştür.
6. Günümüz bakış açısından, özellikle de virüs mutasyonlarının yayılmasına
ilişkin muğlak durumdan ötürü bir sonraki açma adımı eyaletler tarafından ve
istikrarlı bir 7 gün insidans değerinin 100 bin kişi başına en fazla 35 yeni
enfeksiyon vakası olması halinde atılabilir. Bu bir sonraki adımda 20
metrekare başına bir müşteri sınırlaması ile perakende satış dükkân ve
mağazalarının, müze ve galerilerin ve de hizmet sektörünün henüz kapalı olan
ve yakın fiziksel temas gerektiren işletmelerinin açılması amaçlanmaktadır.
Daha yüksek insidans değeri olan komşu bölgeler ile birlikte ortak önlemler
alınarak açılan imkânlardan faydalanmak üzere bir eyaletten diğer eyalete
geçişlerin mümkün olduğu kadar önüne geçilmelidir. Vatandaşlar ve şirketlere
planlama yapabilmeleri için bir perspektif sunulması ve hayatımızın tekrar
normalleşme yolunda ilerleme kaydetmesi amacıyla federal ve eyaletler

düzeyinde kültür, grup içerisinde yapılan spor dalları, serbest zaman,
gastronomi ve otelcilik alanlarındaki temas kısıtlamalarına ilişkin güvenli ve
adil bir açılış stratejisinin diğer adımları üzerinde çalışılıyor. Bu strateji
Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları makam şeflerinden oluşan
çalışma grubu tarafından hazırlanıyor.
7. Yüksek 7 gün insidans değerlerinden ötürü insidansları 50’nin altına
düşemeyen eyalet ya da ilçelerde enfeksiyon sayılarının hızla düşüşe geçmesi
amacıyla eyaletler ya da ilçeler Enfeksiyon Güvenliği Yasası uyarınca
uygulanan kapsamlı diğer yerel ya da bölgesel tedbirleri sürdürecek ya da
genişleteceklerdir.
8. Federal hükümet organizasyon ve finansman açısından aşı maddelerinin
ortak tedarik sorumluluğunu üstlenmeye devam ediyor. Eyaletler, yerinde
aşılama yapmak üzere gereken yapıları oluşturuyorlar.
Bu nedenden ötürü, 1 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen ortak aşı zirvesinde
federal hükümet ve eyaletler Ulusal Aşı Stratejisi’nin güncelleştirilmesini
kararlaştırdılar. Güncelleme, Federal Sağlık Bakanı tarafından ve Eyalet
Sağlık Bakanları ile uyumlu bir şekilde hayata geçirilecek. Mevcut bilgiler
temelinde gelecek hafta ve aylar için aşı kampanyası sürecini biçimlendiren ve
bu şekilde aşı kapasitelerinin değerlendirilmesi açısından daha iyi planlama
imkânı sunacak bir ulusal aşı planının da Ulusal Aşı Stratejisi kapsamına
alınması amaçlanmaktadır.
Federal hükümet üreticilerle sürdürdüğü diyalog kapsamında daha uzun vadeli
planlamayı içeren teslimat tarihlerinin belirlenmesi için etkin olmayı sürdürecek
ve aşı maddesi tedarikinde muhtemel gecikmeleri eyaletlere doğrudan
bildirerek aşı merkezlerinde mümkün olduğu kadar verimli bir takvim yönetimi
yapılabilmesini mümkün kılacaktır. Bu, bilhassa ikinci aşılamanın öngörülen
süre içerisinde yapılması bakımından özel bir önem taşımaktadır.
9. Federal hükümet ve eyaletler her vatandaşa yaz sonuna kadar aşı imkânı
sunulabilmesi hedeflerinde ısrarlıdırlar. Bu, üreticilerin güncel olarak teyit
ettikleri ruhsat tarihleri ve teslimat hacimlerine göre ulaşılabilir bir hedeftir.
Federal ve eyaletler düzeyinde, organizasyon açısından gereken tüm önlemler
alınacaktır. Amaç, bu şekilde yeterli koruma düzeyinin sonbahar öncesinde
sağlanmasıdır.

10. Kısa bir zaman içerisinde ilk yaşlı huzur ve bakım evlerinde sakinler ile
bakım personelinin ikinci aşılarını da olmaları beklenmektedir. Aynı zamanda
federal hükümet, eyalet ve yerel yönetimler ile sosyal hizmetler düzeyinde
ortak bir gayret ile yaşlı huzur ve bakım evlerinde ve de engelli insanların
toplumsal yaşama kazandırılmasına yönelik kurumlarda hızlı test uygulaması
geliştirilmektedir. Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları bu bilgiler
ışığında Eyalet Sağlık Bakanları Konferansı’ndan bu tür kurumlarda ikinci
aşılamadan ne kadar bir süre sonra ve nasıl bir test planlamasına göre
ziyaretçi kurallarının gevşetilebileceğine dair önerilerin yakın bir zaman
içerisinde sunulmasını rica ederler. Anılan kurumlarda test yapma sürecinin
federal ordu mensuplarınca desteklenmesi, Federal İş Ajansı üzerinden bu işi
üstlenebilecek sivil
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gereksinim üzerine ve şimdiye kadar tanınan üç haftalık sürenin ötesinde,
Paskalya bayramına kadar sürecektir.
11. Son üç ayda PCR laboratuvar kapasitelerinin geçen zaman içerisinde haftada
iki milyon test yapabilecek şekilde geliştirilmesinin yanı sıra PoC-Antijen Hızlı
Testleri’nin de milyonlara varan sayıda bunun eğitimini almış kişilerin
kullanımına sunulması başarıldı. Tahminlere göre Almanya’da 2021 yılı Ocak
ayında 15-35 milyon hızlı test yapıldı. Federal test yönetmeliği bu tür PoCAntijen Hızlı Testleri’nin kullanıma hazır olmasıyla birlikte Ekim ayı sonu
itibariyle bir çok defa uyarlanarak sağlık sektöründe yapılan koruma amaçlı
test maliyetlerinin federal devlet tarafından üstlenilmesi mümkün olmuştur.
Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları kendi kendine yapılan hızlı
testleri Almanya’da test kapasitelerini artırma yolunda uygun araçlardan biri
olarak değerlendiriyorlar. Federal Sağlık Bakanı çıkardığı ilgili yönetmelikle bu
tür testlerin Almanya’da pazarlanmasının yasal temelini oluşturmuştur.
Üreticiler önceden eğitim alınmasını gerektirmeyen kendi kendine yapılan hızlı
testler için ruhsat talep ettikleri anda uygulanacak federal düzeydeki seri
incelemeden başarıyla geçen ürünlere ruhsat verilecektir. Bu bağlamda önemli
olan, yeterli bir kalitenin kanıtlanmasıdır. Çünkü kendi kendine yapılan
testlerde hatalı negatif test bildirim sayısının çok yüksek olmasının sonuçları
ağır olabilir.
12. Kapanma sürecinde mağdur olan şirketleri desteklemek üzere Federal ve
eyaletler düzeyinde kapsamlı bir yardım paketi kararlaştırıldı. Mağdur

şirketlere Kasım ayı sonu itibariyle 5 milyar avro tutarından fazla bir ödeme
yapıldı (Kasım ve Aralık ayı yardımı). Bugün itibariyle Geçiş Dönemi Yardımı
III başvurusunda bulunulabiliyor. Bu şekilde önümüzdeki günlerde cömert
avans ödemeleri (ayda 100 bin avro tutarına kadar, azami 400 bin avro
tutarına kadar olmak üzere ve otomatize edilmiş bir yöntemle dört ay boyunca)
başlıyor. Federal hükümet ayrıca Avrupa Birliği ile görüşmelerinde Korona
sebebiyle oluşan zararların karşılanması için AB Devlet yardım kuralları Geçici
Çerçevesi’ne göre ödenen yardımları iki katına çıkarmayı başarmıştır. Kültürel
alanda faaliyet gösterenler pandemi şartlarında özellikle mağdur olan bir
kesimdir. Bu nedenden ötürü federal hükümet kültürel alanda “Neustart Kultur”
başlığı altında ve Kurtarma ve Gelecek Programı diye anılan programa bir
milyar avro daha ek bütçe ayırmıştır. Ödemelerin hızla yapılması
amaçlanmaktadır.
13. Federal hükümet sağlık dairelerine çok yönlü görevlerinde ayrıca destek
sunmak amacıyla mevcut dijital araçları daha da geliştirmiştir. Bu bağlamda
temaslıların ve temas zincirlerinin daha iyi yönetilmesi için özellikle SORMAS
(Surveillance Outbreack Response Management and Analysis System)
sisteminin Almanya genelinde kullanılması gereklidir. Eyaletler gereken
düzenlemeleri yaparak bundan böyle sağlık dairelerinin hepsinin SORMAS ve
DEMIS sistemlerini kullanmalarını temin edeceklerdir. Federal hükümet bunun
için gerekli teknik kaynakları sunacaktır. Şubat ayı sonuna kadar SORMAS
sisteminin tüm sağlık dairelerinde kurulması amaçlanmaktadır. Federal
hükümet SORMAS-X ve SORMAS-eXtra Layer arayüzlerini hızlı bir şekilde
kullanıma sunacaktır.
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bulunmaları rica edilir. Sağlık daireleri enfeksiyon zincirlerini ancak kendilerine
gecikme olmadan karantina sürecini başlatmaları ve test yapılmasının
mümkün olması amacıyla tüm temaslıların bildirilmesi sayesinde kesintiye
uğratabilirler.
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dolayısıyla da açılma perspektifinin oluşmasının önemli bir temelidir.
15. Süregelen pandemi durumu hastanelere yoğun bir yük oluşturmaya devam
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refinansmanı kısmen devre dışı bırakacaktır. Federal Şansölye’nin Eyalet
Hükümet Başkanları ile 25 Kasım 2020 tarihinde aldığı Karar’da tespit edildiği

gibi Federal Sağlık Bakanlığı COVID-19 hastalarına yönelik yoğun bakım
kapasitelerini hazır bulunduran hastanelere ekonomik güvence sağlamak
amacıyla bir durum değerlendirmesi yapmış ve hastanelere denkleştirme
amacıyla yapılan ödeme miktarını çıkarılan ilgili yönetmeliklerle iki kere
yükseltmiştir. Eyaletlere federal bütçeden şimdiye kadar iki milyar avro
tutarından fazla bir ödeme, desteklenecek hastanelere iletilmek üzere
aktarılmış bulunmaktadır. Federal Sağlık Bakanlığı gelecekte de düzenli
olarak Hastane Finansman Yasası (KHG) md. 24 uyarınca kurulan danışma
kurulu ve de Eyalet Sağlık Bakanları ile gelişmeleri izleyecek ve gerekli
görülürse daha başka uyarlamalar da yapacaktır. Konuyla ilgili federal ve
eyaletler düzeyinde yapılan çalışmalar sürdürülecek ve bir sonraki görüşmede
tekrar ele alınacaktır.
16. Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları enfeksiyon seyrinin bundan
sonraki gelişmesi ışığında 3 Mart 2021 tarihinde tekrar biraraya gelerek
istişarelerini sürdüreceklerdir.

Protokol açıklaması:
Thüringen eyaleti: Thüringen eyaleti, eyaletler ve federal hükümet tarafından geliştirilen bir
pandemi stratejisinin önemini vurgulayarak bu stratejinin toplumun her alanına yönelik ve hem
enfeksiyon seyrinin iyileşmesi hem de bunun kötüleşmesi halinde olmak üzere açık ve şeffaf
perspektifler sunmasını beklediğini belirtir.
19 Ocak 2021 tarihinde Eyalet Hükümet Başkanları’nın Federal Şansölye ile gerçekleşen
görüşmesinde kararlaştırılan bu strateji çalışması şimdi – aralarında Schleswig Holstein,
Niedersachsen ve Thüringen eyaletlerinin bulunduğu eyaletlerin sunduğu öneriler dikkate alınarak
– gecikme olmadan başlatılmalı ve zamanında olmak üzere Eyalet Hükümet Başkanları’nın
Federal Şansölye ile gerçekleşecek bir sonraki görüşmelerinden önce tamamlanmış olmalıdır.

