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KARAR

Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları tarafından alınan Karar:
Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları vatandaşlara pandemi ile
mücadelede sağladıkları destek ve maalesef gerekli olan kapanma sürecinde
gösterdikleri geniş kapsamlı dayanışma için teşekkür ederler. Hepimiz bunun büyük
kısıtlamalar ve fedakârlıklar sayesinde mümkün olduğunu biliyoruz. Kapanma
sürecinin hayata geçirildiği büyük disiplin bu nedenden ötürü bir o kadar takdire
şayandır. Temaslardan kaçınma ilkesi pandemi ile mücadelemizin en önemli aracı
olma özelliğini koruyor ve her gün sayısız insan hayatını kurtararak ağır hastalık
seyrinin önüne geçiyor.
Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları, hepimizin hayatının tekrar daha çok
normale dönmesi için vatandaşlara ve ekonomiye kısıtlamaların nasıl ve ne zaman
tekrar kaldırılacağına ilişkin planlama perspektifi sunulmasının ne kadar önemli
olduğunu biliyorlar. Bu perspektif özellikle çocuklar, gençler ve ebeveynleri açısından
büyük bir anlam taşıyor. Bu nedenden ötürü öğrencilerin yüz yüze eğitime dönüşü
hakkındaki kararlardan (dönüşümlü dersler ve hijyen tedbirleri gibi özel tedbirleri
dikkatle alarak) eyaletler bizzat kendileri sorumlu olmaktadır.
Günlük vaka sayı bildirimleri son aylardaki gayretlerimize değdiğini ve daha düşük
insidans değerlerine ulaşılabildiğini gösteriyor. Bu, sağlık sisteminin yükünü hissedilir
derecede hafifletmiş ve ölüm sayılarının düşüşe geçmesini sağlamıştır.
Aynı zamanda virüs varyasyonlarının Almanya’da görülen enfeksiyon vakalarındaki
payının hızla büyümesinden ötürü yeni enfeksiyon sayıları tekrar yükselişe geçmeye
başlamıştır. Diğer ülkelerde edinilen deneyimler, çeşitli Covid-19 varyasyonlarının ne

kadar tehlikeli olduğunu ortaya koymakla birlikte toplumsal hayata geri dönüşte
dikkatli olmak gerektiğini vurgulamaktadır. Ancak bu şekilde kazandığımız başarıları
kaybetmeden güvence altına alabiliriz.
Şimdiye kadar AHA+CL (Mesafe, Hijyen, Maske + Korona Uyarı Uygulaması ve
Havalandırma yapmak) kuralları, sağlık dairelerinin yürüttükleri etkin temas takibi ve
temasların kısıtlanması, pandemiye karşı en önemli araçlarımızdı. Şimdi pandemi
seyrini belirgin bir şekilde değiştiren iki faktör var: Aşı maddesinin giderek artan
miktarı ve hızlı testlerin ve kendi kendine yapılan testlerin çok yüksek sayılarda
kullanıma hazır olması.
Birkaç hafta içerisinde şimdiye kadar pandemide görülen ağır ve ölümcül vaka
seyrinin büyük bir kısmının görüldüğü en yaşlı vatandaşlar aşılanmış olacaklar. Bu da
bundan sonra benzeri enfeksiyon seyirlerinde ağır ve ölümcül vaka süreçlerinin;
dolayısıyla da sağlık sisteminin üzerindeki yükün belirgin bir şekilde azalması
sonucunu beraberinde getirecektir. Buna rağmen yeni enfeksiyon oranlarını oluruna
bırakıp, olduğu gibi tolere edemeyiz: Enfeksiyon sayılarının tekrar katlanarak artışı
sözkonusu olursa bu sefer daha genç hastalarla da olsa sağlık sektörünün kapasite
sınırı yine hızla zorlanır. COVID-19’un uzun vadeli etkisine ilişkin (“long COVID“)
birçok rapor da dikkatli olunması uyarısında bulunuyor. Çünkü şimdiye kadar bu
etkinin ne kadar sıklıkla meydana geldiği ve ağırlığı hakkında kesin tahmin
yürütülemiyor.
Aşının, ağır seyirlerin sayısının azalmasının yanısıra halkın bağışıklık kazanması
vasıtasıyla hemen olmasa da, başka olumlu etkileri de oluyor: Zamanla temasları
yoğun çevreler ve yaş grupları ne kadar çok aşı olursa, aşının virüsün yayılmasına
karşı etkisi o kadar güçlü olacaktır. Bu nedenden ötürü haklı olarak yazın vaka
sayılarını kontrol altına almanın giderek kolaylaşacağı ve normale dönüleceği umudu
var.
Hızlı testlerin ve kendi kendine yapılabilen testlerin yüksek miktarda kullanıma hazır
olması; önümüzdeki aylarda pandemi seyrini olumlu bir şekilde etkilemeyi mümkün
kılacak bir diğer yapı taşını daha oluşturmaktadır. Hızlı testler ve kendi kendine
yapılan testler kişinin akut COVID-19 enfeksiyonundan ötürü o an için bulaştırıcı olup

olmadığını iyi bir isabetlilikle tespit edebiliyorlar. Fakat yeni ve virüs yükü henüz az bir
enfeksiyon ya da test sonrası oluşan bir enfeksiyon tespit edilemediği için hızlı
testlerin ve kendi kendine yapılan testlerin güvenilirliği yapıldıktan birkaç saat sonra
büyük oranda azalıyor. Bu nedenden ötürü hızlı testler günlük temaslarda ek bir
güvenlik sağlayabilirler. Düzenli aralıklarla yapılan testler hastalık belirtileri olmayan
enfeksiyonlara da tanı konulmasını destekleyebilirler. Enfekte olan kişiler bu şekilde
daha hızlı bir şekilde karantinaya alınabilir ve temasları daha iyi takip edilebilir. Test
programına tutarlı bir şekilde katılan vatandaş sayısı ne kadar yüksek olursa
programın etkisi de o kadar büyük olacaktır. Federal ve eyaletler düzeyinde olmak
üzere test sayısının belirgin bir şekilde artırılması ile bağlantılı olarak temasların
enfeksiyon halinde daha iyi takip edilebilirliğini sağlayacak bir test programının 7
günde 100 bin kişi başına 50’nin üstünde seyreden bir insidans değerine rağmen
açılma adımlarını ne derecede mümkün kılacağı denenmek isteniyor.
Dijital platformlar, sağlık dairelerinin enfekte kişilerin temaslarını etkin ve hızlı bir
şekilde takip edebilmelerini kolaylaştırmak açısından önemli bir araçtır. Muhtemel
temaslılar ve dükkan, mağaza ve kurumlar arasında doğrudan veri paylaşımı ne
kadar iyi olursa, sağlık daireleri toplumsal yaşamın farklı alanlarında sözkonusu olan
enfeksiyon kümeleşmelerini ve zincirlerini bir o kadar daha iyi tespit edilebilirler.
Virüs sınır tanımadığı için eyaletler ve federal düzeyde açılma adımlarının birlikte ve
ülke genelinde geçerli ölçütlere göre atılması önemini koruyor. Artık bilinen Covid-19
virüs varyasyonlarından ötürü sayıların belli bir bölgede tavan yapması durumunda
Almanya genelinde kısıtlamaların tekrar getirilmesinden kaçınmak üzere sözkonusu
bölgede hızlı ve kararlı bir şekilde karşı önlemlerin alınması gereklidir.
Önümüzdeki hafta ve aylarda enfeksiyon seyrinin istikrar göstermesi durumunda aşı,
test, temaslı takibi ve açılma dörtlüsü gündemi belirleyecektir.
Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları tarafından bu bilgiler ışığında
verilen Karar:
1. Üreticilerin verdiği bilgilere göre içinde bulunduğumuz haftanın sonuna kadar
onbir milyondan fazla aşı dozu eyaletlere teslim edilmiş olacaktır. Güncel

olarak günde 200 bin kadar aşı yapılmaktadır. Aşı kampanyası şimdi belirgin
derecede hız kazanacak ve aşı merkezlerinde ve eyaletlerin seyyar aşı ekipleri
tarafından fiilen yapılan haftalık aşı sayıları planlandığı gibi ikiye katlanacaktır.
Eyaletlerin hepsi Korona Aşı Yönetmeliği’ne göre ikinci öncelik grubunda olan
(“yüksek öncelikli”) kişilere de aşı imkânı sunmaya ara vermeden geçtiler bile.
Artık çocuk yuvaları ve çocuklara yönelik gündüz bakım yerlerinde ve de
ilkokul, özel destek veren ve engelli öğrencilere yönelik okul çalışanları da bu
ikinci öncelik grubuna alınmıştır.
Federal Sağlık Bakanlığı Ulusal Aşı Stratejisi’nin güncellenmesi kapsamında
ve bir sonraki aşamaya daha iyi bir geçiş yapılması amacıyla yerleşik
hekimlere zaten sunulan aşı yapma imkânını daha da geliştirecektir. Federal
Aşı Yönetmeliği, Mart ayının ikinci haftası itibariyle eyaletlerin yerleşik hekimler
arasından seçilerek görevlendirdiği hizmet sunucularına yönelik sağlam bir
çerçeve sunmak üzere değiştirilecektir. Bu çerçeve sözkonusu tıbbi hizmetlerin
ücretlendirilmesi, aşı oranının dijital olarak kayda geçmesi ve sağlık sigorta
kurumlarının mahsuplaşmasına yönelik kesin düzenlemeleri içermektedir.
Görevlendirilen hekimlerin kişilerin hak sahipliğini ve öncelik hakkını yerinde
muayenehanelerinde incelemesi öngörülmüştür. Federal düzeyde tedarik
edilen aşı maddesi aşı merkezlerinde olduğu gibi yetkili eyalet makamları
üzerinden kullanıma sunulur. Aşı maddesi başına gerçekleşen aşı sayısı her
bir eyaletin Robert Koch Enstitüsü’ne ilettiği günlük bildirime yansımalıdır.
Mart ayı sonu/ Nisan ayı başı için Ulusal Aşı Stratejisi’nin bir sonraki
aşamasına geçiş öngörülmüştür. Bu aşamada; genel tıbbi hizmetlerde rutin
sağlık hizmeti olarak koruyucu aşı imkânını sunan aile ve uzman hekimlerin
kapsamlı şekilde aşı kampanyasına dâhil edilmesi amaçlanmıştır. Bu
bağlamda ücretlendirme, lojistik, dağıtım, aşı malzemelerinin kullanıma hazır
olması ve Robert Koch Enstitüsü’ne bizzat bildirimde bulunulması konuları tüm
taraflar arasında son görüşme aşamasındadır. Uygulama için gerekli olan
kanun hükmünde kararnameler Federal Sağlık Bakanlığı tarafından Mart
ayında çıkarılacaklardır.

Aşı merkezleri ve eyaletlerin seyyar ekiplerine ihtiyaç sürecektir ve daha iyi bir
planlama yapılabilmesi için bunlara Nisan ayı itibariyle devamlı bir şekilde her
hafta aynı sayıda aşı dozu teslim edilecektir. Koronavirüs Aşı Yönetmeliği’ne
göre yapılan öncelik sıralaması muayenehanelerde yapılacak olan aşılarda da
esas alınacaktır. Öncelik tanınmasına ilişkin kararın yerinde hekim takdirine
göre verilecek olması, bu aşamada daha esnek bir aşı uygulamasının
mümkün olmasına yardımcı olacaktır.
Aşı kampanyasının başından itibaren organizasyon açısından işyeri hekimleri
de özellikle seyyar aşı ekipleri ile bağlantılı olarak katkıda bulunabiliyorlar.
Bunlar bir sonraki aşamada veya işletmeler Nisan ila Haziran ayları arasında
aşı kampanyasında daha yoğun bir şekilde yer alacaktır.
Vatandaşlara bir an önce aşı imkânı sunulabilmesi için ikinci aşı için elde
tutulan doz sayısının belirgin bir şekilde azaltılması ve her bir aşı maddesinin
ruhsat alımında birinci ve ikinci aşılama arasında tanınan zaman aralığının
mümkün olan en son müddete kadar kullanılması amaçlanmaktadır. Federal
Sağlık Bakanı bu konuda güncellenmiş tavsiyelerde bulunacaktır.
İngiltere’de yapılan araştırma sonuçlarına göre Astra Zeneca aşı maddesinin
etkisinin genel olarak yüksek olduğu ve bunun daha yaşlı nüfus için de aynı
şekilde geçerli olduğu görülmüştür. Federal hükümet ve eyaletler bu sebepten
ötürü ve aşı randevularının bu doğrultuda planlanması ve aşı maddesinin hızlı
ve öncelik sınıflandırmasına uygun bir şekilde aşılamada kullanılabilmesi için
aşı maddesinin 65 yaş üstü kesim için tavsiye edilmesi yönünde Daimi Aşı
Komisyonu’nun kısa vadede karar vermesini beklemektedirler.
Virüsün yurtdışında yüksek virüs yükü olan bölgelerden Almanya’ya geçişi
sonucunda Almanya’nın bazı sınır bölgeleri virüse yoğun bir şekilde maruz
kalmıştır. Aşı Yönetmeliği, bu bölge nüfusunu ve eyaletin iç bölgelerini koruma
amacıyla; her bir eyalete ayrılan aşı dozu kapsamında enfekte olmaları en
olası olan kişilere öncelik tanınabilecek şekilde değiştiriliyor.
2. Gelecek hafta ve aylarda vatandaşların hepsine aşı imkânı tanınana kadar
düzenli aralıklarla yapılacak Korona testleri normale dönüş yolunda ilerleme

ve güvenli temasların mümkün olması için önemli bir yapı taşını oluşturuyorlar.
Arada geçen zaman zarfında çok sayıda hızlı test kullanıma hazır ve
piyasadaki test imkânlarına fiyatları uygun kendi kendine test yapma kitleri de
eklendi.
Bu nedenden ötürü ulusal test stratejisine Nisan ayı başına kadar kademeli
olarak hayata geçirilecek olan aşağıda belirtilen tedbirler eklenmiştir:
•

Okulların güvenli işleyişi ve çocuk bakım hizmetleri için eyaletler; test
planlamaları kapsamında okul ve çocuk bakım yerlerinde personel ve
öğrencilerin hepsine yüz yüze eğitim verilen her hafta başına en
azından bir ücretsiz hızlı test imkânı sunulmasını sağlayacaklardır.
Mümkün olduğu ölçüde test sonucuna ilişkin bir belge verilmesi
amaçlanmaktadır.

•

Kapsamlı bir enfeksiyon koruması için Almanya’daki işletmelerin genel
toplumsal katkıları olarak bizzat işletme yerinde iş gören çalışanlarına
haftada en az bir ücretsiz hızlı test imkânı sunmaları gereklidir. Mümkün
olduğu ölçüde test sonucuna ilişkin bir belge verilmesi
amaçlanmaktadır. Federal hükümet bu konuda özel sektörle bu hafta
içerisinde nihai olarak görüşecektir.

•

Belirti göstermeyen tüm vatandaşlara bulundukları eyalet ya da
belediyenin işlettiği test merkezinde, sözkonusu eyalet ya da
belediyenin görevlendirdiği üçüncü tarafların ya da yerleşik hekimlerin
haftada en azında bir kere test sonucu belgesi dâhil bir hızlı test
yaptırabilme imkânı sunulacaktır. Masraflar 8 Mart itibariyle federal
düzeyde karşılanacaktır.

Federal hükümet ve eyaletler hızlı ya da kendi kendine yapılan test sonucunun
pozitif olması durumunda derhal izole olma ve bu sonucu doğrulayıcı bir PCR
testi yaptırma zorunluluğuna acilen dikkat çekerler. Bu durumda yapılacak
PCR testi ücretsiz olarak yaptırılabilir. Bu durumlarda PCR testi de pozitif
çıkarsa 1. derece temaslıların da izole olmaları gereklidir. Robert-Koch
Enstitüsü tavsiyeleri geçerlidir.

Federal ve eyaletler düzeyinde test lojistiği konusunda bir ortak görev gücü
oluşturularak kamu hizmetlerinin gereksinim duyduğu ve kendi kendine
yapılan testlerin de dâhil olduğu hızlı testlerin mümkün olan en yüksek oranda
kullanıma hazır olmaları ve seri bir şekilde teslimatı temin edilir. Ortak görev
gücü, Federal Sağlık Bakanlığı (BMG) ve Federal Ulaştırma Bakanlığı’nın
(BMVi) ortak yönetimi altında Federal Maliye Bakanlığı (BMF), Federal
Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı (BMAS), Federal Ekonomi Bakanlığı (BMWi)
ve Federal Şansölye makamının (BKAmt) katkıları ve eyaletlerin üst yönetici
düzeyinde test lojistiğinden sorumlu birer temsilcisi ile üreticiler, satış ve lojistik
iş kolundan temsilcilerden oluşur.
3. Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları’nın mevcut Kararları işbu
Kararda aksi tespitlerde bulunulmadığı sürece geçerliliklerini korurlar.
Eyaletler eyalet yönetmeliklerinde gereken uyarlamaları yaparak bunların
geçerlilik süresini 28 Mart 2021 tarihine kadar uzatırlar.
4. Arkadaşlar, akrabalar ve tanıdıklarla özel buluşma imkânları 8 Mart itibariyle
tekrar genişletilir. Kişinin kendi ev halkı ile bir diğer hane halkı ile özel
buluşmalar artık en fazla beş kişi le sınırlı olmak üzere mümkün olacaktır. 14
yaş ve altında olan çocuklar sayılmaz. Çiftler tek bir hane olarak sayılır.
7 gün insidansı haftada 35 yeni enfeksiyon vakasının altında olan bölgelerde
özel buluşma imkânları kendi ve diğer iki hane halkından en fazla on kişi
olarak genişletilebilir. 14 yaş ve altında olan çocuklar sayılmaz.
7 günlük insidans değeri bir federal eyalette ya da bölgede üç gün arka arkaya
100 bin kişi başına 100’ün üstüne çıkarsa bunu müteakip ikinci iş günü
itibariyle 7 Mart tarihine kadar geçerli olan kurallar tekrar yürürlüğe girer (acil
fren). Bu şekilde özel buluşmalar tekrar kendi hane halkı ve diğer bir kişi ile
olmak üzere sınırlanır. 14 yaş ve altında olan çocuklar sayılmaz.
Hangi aşamada olursa olsun bu tür özel buluşmaların gerçekleştiği hane halkı
sayısının mümkün olduğu kadar aynı ve küçük tutulması (“social bubble”) ya
da buluşma öncesinde tüm katılanların kendi kendine test yapmasının
enfeksiyon riskinin azaltılmasına önemli katkısı olur.

5. Eyaletlerde okullar ve berber ve kuaförler alanında ilk açılma adımlarının
atılması ve diğer münferit açılmalar tamamlandıktan sonra kamusal alanda
ikinci bir açılma adımı atılarak
•

Kitapçılar, çiçekçiler ve bahçe malzemeleri marketleri bundan sonra eyaletlerin
hepsinde uyumlu olmak üzere gündelik ihtiyacı karşılayan perakende satış
yerleri olarak tanımlanacaktır. Bu yerler bu şekilde, gereken hijyen
planlaması yapmaları ve ilk 800 metrekare satış alanı için 10 metrekare
başına bir müşterinin alınması, geriye kalan her bir 20 metrekare başına birer
müşterinin daha kabul edilmesi sınırlamasına uyarak tekrar açılabilecektir.

•

Bunun dışında şimdiye kadar henüz kapalı olan fiziki yakın temasın gerekli
olduğu hizmet sektörü işletmeleri ile sürücü ve uçuş okulları ilgili hijyen
planlaması yapılarak tekrar açılabiliyor. Cilt bakımı ya da traş gibi sürekli
maske takılması mümkün olmayan hizmetlerde müşterinin hizmet alınan aynı
gün COVID-19 hızlı ya da kendi kendine test yaptırmış olması ve personel için
bir test planlamasının yapılması şart koşulmaktadır.

•

Aynı zamanda açık olan perakende satış alanlarında kapasite sınırlaması ve
hijyen kurallarına uyulması için müşteri kabul kontrolü ve hijyen planlamasının
harfiyen uygulanması temin edilecektir.

6. Eyalet bazında enfeksiyon seyrine göre üçüncü açılma adımı atılabilir:
a. Eyalette ya da bölgede başına 7 gün insidans değeri istikrarlı olarak 100
bin kişi 50 yeni enfeksiyon vakasının altında kalıyorsa ilgili eyalet; eyalet
genelinde ya da bölgesel olarak aşağıda sıralı diğer açılmaları da
öngörebilir:
•

Perakende mağazaların ilk 800 metrekarelik satış alanında 10 metrekare
başına bir müşteri ve diğer 20 metrekare başına bir diğer müşteri olmak
üzere açılması;

•

Müze, galeri, hayvanat bahçeleri ve botanik parklar ile anıt yerlerinin
açılması;

•

Açık hava spor tesislerinde de olmak üzere dış mekânlarda (en fazla 10
kişilik) küçük gruplarda temassız spor.

Eyalet ya da bölgede 7 gün insidans değeri üç gün arka arkaya 100 bin kişi
başına 50 yeni enfeksiyon vakasının üstüne çıkarsa buna müteakip ikinci iş
günü itibariyle açılan alanlarda 6 b maddesi uyarınca uygulama yapılır.
b. Eyalet ya da bölgede 7 gün insidans değeri istikrarlı bir şekilde 100 bin kişi
başına 100 yeni enfeksiyon vaka sayısının altında kalıyor ya da bunun
altına sürekli bir düşüş gösteriyorsa sözkonusu eyalet aşağıda sıralı diğer
açılmaları da eyalet genelinde ya da bölgesel olarak öngörebilir:
•

Perakende satış yerlerinde randevu alarak alışveriş imkânı sunulması
(“Click and meet”). 40 metrekare başına bir müşteriye önceden randevu
alma ve öngörülen belli bir süre içerisinde önceden belli bir zaman dilimi
için randevu alma ve temas takibinin yapılabilmesi için müşteri bilgilerinin
dükkân ya da mağazada kaydedilmesi şartıyla alışveriş yapmaya izin
verilebilir.
•

Müzeler, galeriler, hayvanat bahçeleri ve botanik parklar ile anıt
yerlerinin önceden randevu alan ziyaretçilere; bilgilerinin temas
takibi için kaydedilmesi şartıyla açılması;

•

2 hane halkından en fazla 5 kişi olmak üzere bireysel spor yapılması
ve açık hava spor tesislerinde de olmak üzere 14 yaş ve altında
yirmiye kadar çocuğun grup halinde spor yapabilmesi.

Daha yüksek insidans değeri olan komşu bölgelerle anlaşmaya vararak açılan
imkânlardan faydalanmak üzere eyaletten eyalete geçişlerin mümkün olduğu
ölçüde önüne geçilmelidir.
Eyalet ya da bölgede 7 gün insidans değeri üç gün arka arkaya 100 bin kişi
başına 100’ün üstüne çıkıyorsa müteakip ikinci iş günü itibariyle 7 Mart tarihine
kadar geçerli olan kurallar tekrar yürürlüğe girerler (acil fren).

7. Yine enfeksiyon seyrine göre olmak üzere eyalet ya da bölgede 7 gün insidans
değeri üçüncü açılma adımının atılmasından 14 gün sonrasına kadar
kötüleşmediyse dördüncü açılma adımı atılabilir:

a. Üçüncü açılma adımının yürürlüğe girmesinden 14 gün sonrasına kadar 7
gün insidansı eyalet genelinde ya da bölgesel olmak üzere istikrarlı bir
şekilde 50 yeni enfeksiyon vakasının altında kalıyorsa eyalet tarafından
eyalet genelinde ya da bölgesel olarak aşağıda sıralı diğer açılmalar
öngörülebilir:
•

Açık hava gastronomisinin açılması;

•

Tiyatro, konser ve opera binaları ile sinemaların açılması;

•

İç mekânlarda temassız spor, açık havada temaslı spor yapılabilmesi.

Eyalet ya da bölgede üç gün arka arkaya olmak üzere 100 bin kişi başına 7
gün insidans değeri 50 yeni enfeksiyon vakasının üstüne çıkarsa; buna
müteakip ikinci iş günü itibariyle; açılan alanlardaki işleyiş, 7 b) maddesi
doğrultusunda gerçekleşir.
b. Eyalet ya da bölgede 7 gün insidans değeri istikrarlı bir şekilde 100 bin kişi
başına 100 yeni enfeksiyon vaka sayısının altında kalıyor ya da bunun altına
sürekli bir düşüş gösteriyorsa söz konusu eyalet üçüncü açılma adımından 14
gün sonrasında eyalet genelinde ya da bölgesel olmak üzere aşağıda sıralı
diğer açılmaları öngörebilir:
•

Açık hava gastronomisinin önceden randevu alan ziyaretçiler için bilgilerinin
temas takibi için kaydedilmesi şartıyla açılması; birden fazla hane halkından
insanlar aynı masada oturacaklarsa masada oturan ziyaretçilerin o gün
yaptırılmış COVID-19 hızlı test ya da kendi kendine yapılan test sonucu
gereklidir.

•

Tiyatro, konser ve opera binaları ile sinemaların aynı gün yaptırılan COVID-19
ya da kendi kendine yapılan test sonucu olan ziyaretçilere açılması;

•

İç mekânda temassız spor ile açık havada temaslı spor tüm katılımcıların aynı
gün yapılan COVID-19 hızlı test ya da kendi kendine yapılan test sonucu
olması şartıyla mümkündür.

Eyalet ya da bölgede 7 gün insidans değeri üç gün arka arkaya 100 bin kişi başına
100’ün üstüne çıkıyorsa müteakip ikinci iş günü itibariyle 7 Mart tarihine kadar geçerli
olan kurallar tekrar yürürlüğe girerler (acil fren).
8. Yine enfeksiyon seyrine göre eyalet ya da bölgede 7 gün insidans değeri
üçüncü açılma adımının atılmasından 14 gün sonrasına kadar kötüleşmediyse
beşinci açılma adımı atılabilir.
a. Üçüncü açılma adımının yürürlüğe girmesinden 14 gün sonrasına kadar 7
gün insidansı eyalet genelinde ya da bölgesel olmak üzere istikrarlı bir
şekilde 50 yeni enfeksiyon vakasının altında kalıyorsa eyalet tarafından
eyalet genelinde ya da bölgesel olarak aşağıda sıralı diğer açılmalar
öngörülebilir:
•

Açık havada 50 kişiye kadar katılımın mümkün olduğu serbest zaman
etkinlikleri;

•

İç mekânlarda temaslı spor faaliyetleri

Eyalet ya da bölgede üç gün arka arkaya olmak üzere 7 gün insidans değeri
100 bin kişi başına 50 yeni enfeksiyon vakasının üstüne çıkarsa buna
müteakip ikinci iş günü itibariyle; açılan alanlardaki işleyiş, 8 b) maddesi
doğrultusunda gerçekleşir.
b. Eyalet ya da bölgede 7 gün insidans değeri istikrarlı bir şekilde 100 bin kişi
başına 100 yeni enfeksiyon vaka sayısının altında kalıyor ya da bunun
altına sürekli bir düşüş gösteriyorsa söz konusu eyalet dördüncü açılma
adımından 14 gün sonrasında eyalet genelinde ya da bölgesel olmak
üzere aşağıda sıralı diğer açılmaları öngörebilir:
•

Perakende satış yerlerinin ilk 800 metrekare için 10 metrekare başına
bir ve her bir diğer 20 metrekare başına birer müşteri ekleme
sınırlaması ile açılması;

•

Kapalı alanda temassız spor, açık havada temaslı spor faaliyetleri (test
yükümlülüğü yoktur).

Eyalet ya da bölgede 7 gün insidans değeri üç gün arka 100 bin kişi başına
arkaya 100’ün üstüne çıkıyorsa müteakip ikinci iş günü itibariyle 7 Mart tarihine
kadar geçerli olan kurallar tekrar yürürlüğe girerler (acil fren).
9. Diğer açılma adımları ve gastronomi, kültür, etkinlikler, seyahat ve otelcilik
işkollarından burada henüz anılmayan alanların geleceği açısından Federal
Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları 22 Mart 2021 tarihinde enfeksiyon
seyri ışığında başlatılmış olan test stratejisi, aşılama, virüs mutasyonlarının
yayılması ve diğer etkenler dikkate alınmak suretiyle istişarede
bulunacaklardır.
10. Pandemi durumundan ötürü işyerinde ve işe gidiş geliş yolunda epidemiyolojik
açıdan önem taşıyan temasları azaltma gerekliliği sürmektedir. Bu nedenden
ötürü sözkonusu yönetmelik 20 Nisan 2021 tarihine kadar uzatılmaktadır.
İşverenler, işin mahiyeti buna izin verdiği takdirde çalışanlarına evden
çalışma imkânını tanımak zorundadırlar. Federal Şansölye ve Eyalet
Hükümet Başkanları işverenlerden SARS-CoV-2 İş Güvenliği Yönetmeliğini
tutarlı bir şekilde uygulamalarını ve cömert evden çalışma çözümleri ve
işyerinde bizzat bulunan sayıları büyük oranda azaltılmış olan personelleri ile
hayata geçirmelerini ya da ofislerini tamamen kapatmalarını; çalışanlardan da
sunulan imkânı değerlendirmelerini talep ederler. Evden çalışmanın mümkün
olmadığı yerlerde birden fazla kişinin birarada bulunduğu mekânlarda tıbbi
maske takılmalıdır.
11. Eyaletler yönetmeliklerinde, temas takibi için tutulmak zorunda olan
kayıtlarda saat, yer ve temaslının erişilebilirliğini yeterince kesin bir şekilde
belgelenebiliyor ve bu bilgiler belli bir enfeksiyon halinde doğrudan yetkili
sağlık dairesine kullanılabilir şekilde sunulabiliyorsa bunun; örneğin
uygulamalar üzerinden elektronik olarak da yapılabilmesini güvence altına
alırlar. Eyaletler Almanya genelinde tek tip uygulama çerçevesinde temaslı
takibinin dijitalleştirilmesini sağlayacak bir sistemi birlikte seçecek, acilen
görevlendirme yaparak uygulamayı başlatacaklar ve de ücretsiz olarak
kullanıma sunacaklardır. Eyaletler ve federal hükümet bundan yola çıkarak
(Backend) arka uç programlamasını sağlık dairelerine giriş için SORMAS
yazılım sisteminin devralınması doğrultusunda görevlendirecektir. Anayasa

hukukunun belirlediği yetki dağılımı uyarınca ve ELSTER portalına koşut
olarak arka uç programlamasını üstlenecek bir eyalet belirlenecektir. Arka uç
programlamasının finansmanı ile seçilen ve görevlendirilen sistemin satın
alımı ile işletimi, önümüzdeki 18 ay federal hükümet üzerinden sağlanacaktır.
12. Federal hükümet ve eyaletler kapsamlı destekleyici tedbirler alarak işletmelerin
arkasında durmaya devam etmektedirler. Sadece Kasım ayından bu yana federal
hükümetin çeşitli yardım programları üzerinden 8 Milyar avro tutarından fazla
ödeme yapılmıştır. Bu arada start verilen Yeniden Başlama Yardımı ile sabit
işletme giderleri düşük olduğu için Geçiş Dönemi Yardımları’na sadece kısıtlı
ölçüde başvuruda bulunabilen tek kişilik iş sahiplerini destekliyoruz. Genişletilmiş
Kasım/Aralık Yardımı adı altında ve Geçiş Dönemi Yardımı III kapsamında
gerçekleşen avans ödemeleri 800 bin avro tutarına kadar yükseltilerek daha
yüksek finansman ihtiyacı olan büyük işletmelere de derhal yardım edebiliyoruz.
Geçiş Dönemi Yardımı III kapsamında şu an geçerli olan 750 Milyon avro
tutarındaki ciro üst sınırı; federal ve eyaletler düzeyinde alınan kapanma
kararlarına maruz kalan perakende satış işletmeleri, etkinlik ve kültürel
organizasyon şirketleri, otelcilik sektörü, gastronomi ve piroteknik işkolu şirketleri
ile bu düzenlemenin amacı itibariyle mağdur işkolları sayılan toptan satış ve
seyahat şirketleri için geçerli değildir. Şirket gruplarına yönelik aylık azami destek
tutarı önceden 3 Milyon avro tutarına yükseltilmişti. Federal hükümet ve eyaletler,
yarı yarıya finanse ettikleri Acil Durum Fonu ile yardım programlarının şimdiye
kadar ulaşamadığı durumlarda yardım etmek üzere ek destek imkânı
sunmaktadırlar. Bununla ilgili ayrıntılar Federal Şansölye makam başkanının
Eyalet Başbakanlık makam başkanları ile önümüzdeki hafta düzenlenecek
konferansına kadar açıklık kazanacaktır.
13. Eyalet ve yerel yönetimlerin 2021 yılında bir defaya mahsus olarak çocuk parası
alma hakkı bulunan çocuk başına ödenen 150 avro tutarındaki çocuk zammında
karşıladıkları pay kendilerine sonradan olmak üzere federal düzeyde tazmin
edilecektir.

14. Çocukların hastalık halinde yapılan ödeme günlerinin 2021 yılında
çoğaltılması hakkında pandemi kapsamında okullar ve çocuk bakım kurum ve

kuruluşlarının ne kadar hızlı bir şekilde güvenilir işleyişlerine geri
dönebileceklerine göre karar verilecektir.
15. Pandeminin ileriye dönük seyri ile bağlantılı birçok bilinmeyen faktör ışığında
hastanelere pandemi kapsamında üstlendikleri olağanüstü görevlerine bundan
sonra da odaklanabilmeleri için gereken güvencenin sunulması gereklidir. Federal
Sağlık Bakanlığı’nın(BMG) Korona kaynaklı özel düzenlemelerin etkilerini
inceleyen danışma kurulu 24 Şubat 2021 tarihli tavsiyelerinde; hastanelerin
Korona şartlarından ötürü gelirlerinde yaşadıkları düzensizliklerin dengelenmesi
gereksiniminin altını çizmiştir. BMG bu nedenden ötürü – bu tavsiyeler
doğrultusunda ve 2020 yılı düzenlemesine koşut olarak – Federal Maliye
Bakanlığı ile anlaşmalı olarak yakın bir zaman içerisinde kanun hükmünde
kararname yolu ile hastanelerin 2021 yılı için de 2019 yılına göre oluşan gelir
kayıplarının karşılanmasına yönelik bir katkı sağlanmasını düzenleyecektir.
Ayrıntılara ve özellikle de likidite güvenliğine ilişkin sorular eyaletler ve federal
hükümetin 22 Mart tarihli bir sonraki buluşmasına kadar cevaplandırılacaktır.

16. Federal hükümet ve eyaletler bundan sonrası için de vatandaşlara yurtiçinde ve
yurtdışına da olmak üzere zorunlu gereksinimi olmayan seyahatlerden
vazgeçmeleri çağrısında bulunmaktadırlar. Yurtdışında risk bölgelerinden
Almanya’ya girişlerde dijital giriş kayıt formunun doldurma yükümlülüğüne
özellikle işaret edilerek Almanya’ya dönüş sonrasında 10 gün karantina
yükümlülüğü bulunduğu vurgulanır. Karantina süresinin daha önce sona
erdirilmesi ancak ülkeye giriş yapılmasından en erken beş gün sonra
yaptırılabilecek negatif test sonucu aracılığıyla mümkündür. Bu, virüs
varyasyonlarının şimdiye kadar birçok defa açıklanmış olduğu gibi bulaşıcılık
süreleri daha uzun olmasından ötürü 8 Mart itibariyle virüs varyasyon
bölgelerinden Almanya’ya giriş yapanlar için geçerli değildir. Bu durumlarda 14
gün olarak belirlenen karantina süresine kesinlikle uyulması gerekmektedir.
Ayrıca virüs varyasyon bölgelerinden dönüşlerde ulaşım imkânlarında muhtemel
kısıtlamalar olacağı da dikkate alınmalıdır.
Protokol açıklamaları:

Saksonya: Saksonya Eyaleti burada kararlaştırılan koşulsuz açılmaların güncel
ve öngörülebilir enfeksiyon durumu ile aşılama oranından ötürü
savunulamayacağı; açılmaların zorunlu ve işleyen bir test rejimi ile bağlantılı
olmak zorunda olduğu görüşündedir.
Thüringen: Eyalet Hükümet Başkanları ile Federal Şansölye arasında
gerçekleşen Konferans Kararı’nda aşı dozunun kullanıma hazır miktarı ile
(başkası tarafından ya da kendi kendine yapılabilen) hızlı testlerin pandemi seyrini
değiştirdiği doğrultusunda isabetli bir tespitte bulunulmuştur.
Bu değişikliklerin özellikle savunmasız gruplar, sağlık sektörü çalışanları ve de
pedagojik hizmet veren personelin aşılanması bakımından sağlanan ilerlemelerle
birlikte özellikle de pandemi yönetiminin sağlık sistemine aşırı yük oluşmasını
engelleme şeklindeki ana hedefine yönelik geniş kapsamlı etkileri olmaktadır.
Thüringen Eyaleti’nin kanaatine göre bunun kapanma sürecinin hafifletilmesi
doğrultusunda verilecek kararlarda esas alınan göstergelere yönelik değişikliklere
yol açması kaçınılmazdır. Thüringen Eyaleti’nin bakış açısı, odaklanılan tek
gösterge olan insidans değerine savunmasız gruplarda aşı olma oranı ve yoğun
bakım kapasite doluluğu gibi daha çok göstergenin eklenmesinin zorunlu olması
doğrultusundadır.
Robert Koch Enstitüsü (RKI) tam zamanında, Eyalet Hükümet Başkanları’nın
Federal Şansölye ile gerçekleşen Konferansları öncesinde kademeli bir planın
Almanya genelinde geçerli ölçütlerinin oluşturulmasına yönelik yöntemsel bir
çerçeveyi açıklamıştır. Thüringen Eyaleti, çeşitli eyaletlerin de hazırlamış oldukları
kademeli planların da bulunması ışığında; bugün alınan Kararın, RKI’nin bu
yaklaşımını esas alarak 19 Ocak ve 10 Şubat 2021 tarihli Kararları da dikkate
alması mümkün ve gerekli olurdu görüşünü ifade eder.
Aşağı Saksonya, Saksonya-Anhalt: Aşağı Saksonya ve Saksonya-Anhalt
Eyaletleri açılma adımlarına yönelik Kararları yönlendirici bir çerçeve olarak
kavramaktadırlar ve bunları; Lüneburg Yüksek İdare Mahkemesi’nin insidans
kademelerinin Federal Enfeksiyon Güvenliği Yasası 28. maddesinin a bendinin 3.

fıkrasına göre taşıdığı özelliğe ve bu doğrultuda alınan tedbirlerin orantılı
olmasına ilişkin Kararını ve de pandemi kontrolünü güçlendirmeye uygun hızlı
testlerin kullanıma hazır olmalarını dikkate alarak uygulayacaklardır.

