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Federal Şansölye Merkel’in Eyalet Hükümet Başkanları ile 

Koronavirüs Konulu Görüşmesi 
 

Federal Şansölye ve eyalet hükümet başkanlarının aldıkları karar: 
 
Koronavirüs’ün (SARS-CoV-2) Almanya’da geçtiğimiz günlerdeki 
hızlı yayılımı endişe vericidir. Vaka sayılarının kontrolsüz artışını 

engellemek ve sağlık sistemimizin işlerliğini korumak için elimizden 
gelen herşeyi yapmak zorundayız. Bunun için temasların azaltılması 
kilit bir rol oynamaktadır.  
 
Federal hükümet ve eyaletler 12 Mart tarihinde alınan ve sosyal 
temasların kısıtlanmasını içeren önde gelen kuralların 
genişletilmesini kararlaştırmışlardır: 
 
 

I. Vatandaşlar kendi hane halkı fertlerinin dışındaki insanlarla 
olan temaslarını kesinlikle en aza indirmelidirler.  

 
II. Toplumsal alanlarda mümkün olduğu kadar, birinci başlık 

altında anılan kişilerin dışındaki kişilere en az  1,5 metre, 
mesafe bırakılmalıdır.  

 
III. Toplumsal alanda tek başınıza, hanenizde birlikte 

yaşamadığınız bir diğer kişi ile birlikte ya da kendi hane 
halkınızın fertleriyle birlikte bulunmanıza izin vardır. 

 
IV. İşe, acil çocuk bakımına, alışverişe, doktor ziyaretine, iş 

toplantılarına, gerekli randevu ve sınavlara, başkalarına 
yardıma gidişler ya da bireysel spor ve açık havada hareket ve 
diğer gerekli faaliyetler elbette halen mümkün olacaktır.  
  

Dorotheenstr. 84 

10117 Berlin 

Tel. +49 30 18 272-2030 

Fax +49 30 18 272-3152 

cvd@bpa.bund.de 

www.bundesregierung.de 

www.bundeskanzlerin.de 

http://www.bundesregierung.de/


Nummer 104/20 vom 22. März 2020 

Seite 2 von 3 

 

 

 
V. İnsanların kamusal alanda, evlerde ve de özel kurumlarda 

grup halinde eğlence düzenlemelerini ülkemizdeki ciddi 
durumdan ötürü kabul edemeyiz. Temas kısıtlamalarını ihlal 
edenler idari makamlar ve polis tarafından denetlenecek, 
karşı gelenlere yaptırım uygulanacaktır.  

 
VI. Gastronomi işletmeleri kapanacaktır. Evde yemek üzere 

alınabilen gıda maddelerinin siparişi, yerinden alımı ve 
teslimatı mümkündür.  

 
VII. Vücut bakımı alanında hizmet veren berber veya güzellik 

salonları, masaj veya dövme stüdyoları ve benzeri işletmeler 
bu alanlarda şart olan yakın temas gereksiniminden ötürü  
kapatılacaktır. Tıbbi açıdan gerekli görülen tedaviler 
mümkündür.  

 
VIII. Tüm işletmelerde ve özellikle müşteri teması olan 

işletmelerde hijyen kurallarının yerine getirilmesi ve 
çalışanlarla müşterilere yönelik etkin koruyucu tedbirlerin 
uygulanması önemlidir.  

 

IX. Bu tedbirlerin en az iki hafta geçerli olması amaçlanıyor.   
 
 

Federal hükümet ve eyaletler bu kısıtlamaların uygulanışında ve de 
ne derece etkin olduğunu değerlendirme konusunda sıkı bir 
işbirliğinde bulunacaklardır.  Eyaletler ya da ilçelerde bölgesel 
özelliklerden ya da epideminin gelişme durumundan ötürü daha ileri 
düzenlemelerin getirilmesi mümkündür.  
 

 
Federal hükümet ve eyaletler bunların son derece kısıtlayıcı 
tedbirler olduğunun bilincindedir. Fakat bu kısıtlamalar gereklidir ve 
korunması gereken bir varlık hakkı olan halk sağlığına yönelik 
orantılı tedbirlerdir. 
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Federal Şansölye ve eyalet hükümet başkanları özellikle sağlık 
sisteminde, kamu hizmetinde ve gündelik hayatı ayakta tutan 
branşlarda çalışanlara ve de tüm vatandaşlara sorumluluk 
bilinçlerinden ötürü ve Koronavirüs’ün yayılmasını yavaşlatmayı 
sürdürme amacıyla bu kurallara uymaya hazır oldukları için 

teşekkür ederler.  
 


