
Pressemitteilung 
 

Nummer 151/20 vom 06. Mai 2020 

 

 

Federal Şansölye ile Eyalet Hükümet Başkanları  

Telekonferansı  

06 Mayıs 2020    
 

COVID19 salgınını kontrol altına alma tedbirleri 

 
 
Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları aşağıda belirtilen 
Kararı alırlar:  
 
Enfeksiyon rakamlarının Mart ayı başındaki katlanarak artışı SARS-
Cov2-Virüsü’nün ne kadar yüksek bir bulaşma potansiyeline sahip 
olduğunu belirgin bir şekilde ortaya koymuştur.  
Almanya buna rağmen müteakiben alınan etkin kıstlamalar ile 
günlük yeni enfeksiyon sayısını tekrar belirgin bir şekilde azaltmayı 
başarmıştır.  
 
20 Nisan itibariyle adım adım gerçekleşen ilk açılım tedbirleri 
sonrasında da yeni enfeksiyon vaka sayısı düşük seviyede kalmıştır. 
Bugün itibariyle tekrarlayan bir enfeksiyon dinamizmi 
görülmemektedir. Bunun nedeni özellikle, vatandaşların en üst 
derecede bir öz sorumlulukla temas yasağı ve de hijyen ve mesafe 
kurallarına uymuş olmalarıdır.  
 
Bu nedenden ötürü bugün federal ve eyaletler düzeyinde önemli bir 
diğer açılım adımı daha atılarak özellikle genç insanların eğitim 
haklarının korunması, virüsü kontrol altına alma yolunda 
ekonominin uğradığı zararın daha da sınırlanması ve vatandaşların 
özgürlüklerini kısıtlayan tedbirlerin mutlaka gerekli olduğu kadar bir 
seviyeye indirilmesi amaçlanmaktadır.  
 
Bu şekilde adım adım açılım yolu federal ve eyaletler düzeyinde 
birlikte tanımlanmıştır. Eğer yeni enfeksiyon sayıları bu ikinci büyük 
açılım adımı itibariyle de düşük kalmaya devam ederse her bir eyalet 
geri kalan adımları kendi özel koşulları ve enfeksiyon seyri ışığında 
ve ihtisas bakanlarının konferanslarının belirlediği hijyen ve mesafe 
tasarımları temelinde atacaktır.  Mesafe ve hijyen kurallarına tutarlı 
bir şekilde uyulması artan temas sayısı ile birlikte yeni enfeksiyon 
zincirlerinin oluşması tehlikesi yükseldiği için eklenen her bir açılım 
adımı ile birlikte bir o kadar daha önem kazanır. Bu zincirlerin hızla 
tesbit edilmesi ve kesintiye uğratılması zorunludur. Kamu sağlık 
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hizmetinin bu doğrultuda sağladığı merkezi öneme sahip hizmetten 
ötürü federal hükümet ve eyaletler sağlık hizmetlerindeki tüm 
çalışanlara ve filyasyon alanındaki tüm yardımcılara içtenlikle 
teşekkür eder.  
 
Kamu sağlık hizmetlerinin filyasyon çalışmaları ile birlikte bölgesel 
bir yüksek enfeksiyon dinamizminin oluşması durumunda yerel 
kısıtlamaların zamanında başlatılması, enfeksiyon dinamizminin 
Almanya geneline yayılması, dolayısıyla da kısıtlamaların  Almanya 
genelinde tekrar başlatılmasını önlemek açısından büyük bir rol 
oynar.     
 
Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları bu bilgiler ışığında 
kararlaştırırlar:  
 
1. Şimdiye kadar alınmış olan Ortak Kararlar, bunlara eşlik eden 
Federal Başbakanlık ile Eyalet Başbakanlık İdari Şeflerinin kararları 
ve de Korona Kabinesi kararları aşağıda farklı tespitlerde 
bulunulmadığı sürece geçerliliklerini korur.  
 

2. Özellikle de açılımlar ışığında en önemli tedbir uzunca bir süre için 
mesafe bırakma kuralı olmayı sürdürecektir. Bu nedenden ötürü 
vatandaşların kamusal alanda 1,5 metre asgari mesafe bırakma 
kuralına uymaları bundan sonra da kilit bir önem taşır.  
 
Bu tedbire ilaveten belli kamusal alanlarda maske takma 
zorunluluğu getirilmiştir. Temas kısıtlamalarının prensip olarak 5 
Haziran’a kadar geçerliğini koruması amaçlanır. Enfeksiyon 
sayılarının düşük olması nedeniyle kamusal alanda bulunurken 
sadece tek başına, kendi ev halkınızın fertleri ya da bir diğer kişi ile 
birlikte olmanız değil, bir diğer ev halkı fertleri ile de birlikte 
olmanıza izin verilir. Daha önce alınan kararlar bundan etkilenmez.  
 
3. Özellikle geniş çaplı açılımlar gerçekleştiği zaman dinamik bir 
gelişme tehlikesi artar. Bunun, daha pandeminin başında ve çoğu kez 
yerel gelişmelerden ötürü ivme kazanarak yayıldığı görülmüştür. Bu 
sebepten ötürü pandemiye özellikle maruz kalan bölgeler için federal 
ve eyaletler düzeyinde hızla devreye girebilecek destekleyici 
tedbirlerin geliştirilmesine devam edilerek federal ve eyalet kriz 
masalarının bu alandaki sıkı ve uyumlu çalışması sürdürülür.   
 
Yeni enfeksiyon vaka sayı yüksekliğinin ve enfeksiyon oranı hızlı 
artışının önemsenecek bir eşiğe ulaştığı bölgesel dinamizm 
süreçlerine anında kararlaştırılacak kısıtlamalarla tepki verilir.    
 
Bu nedenden ötürü eyaletler, il ve ilçelerinde son 7 gün toplamında 
100 bin kişi başına 50’den fazla yeni enfeksiyon vakasının tesbit 



edildiği andan itibaren yetkili eyalet makamlarının da katkısı ile 
kısıtlama programlarının tutarlı bir şekilde uygulanması sağlanır.  
 
Eyalet sağlık makamları bu gelişmeleri Robert-Koch-Enstitüsü’ne  
bildirirler. Yerel sınırları belirlenmiş enfeksiyon vakalarında - 
örneğin bir kurumda -  kısıtlamalar sadece bu kurumla sınırlı 
kalabilir. Enfeksiyon vakalarının bölge genelinde yaygınlık 
kazanması ve enfeksiyon zincirlerine açıklık getirilememesi 
durumunda genel kısıtlamaların bölgesel çapta yeniden ve tutarlı bir 
şekilde başlatılması zorunlu olur.   
 
Bu tedbirler, belirtilen değerin en az 7 gün altında kalınana kadar 
sürdürülür. Salgına bu şekilde özellikle maruz kalan bölgelere gerekli 
olmayan giriş ve çıkışlar en geç sayılarda artış devam eder ve 
enfeksiyon zincirlerinin kapsamlı derecede kesintiye uğratıldığına 
ilişkin güvence sağlanmazsa kısıtlanır.  
 
4. Temasların hızlı ve mümkün olduğu kadar eksiksiz takibi 
açısından dijital „contact tracing“ kullanımı önemli bir tedbiri 
oluşturur. İlgili uygulamanın geliştirilmesi kapsamında federal 
düzeyde bu arada merkezi olmayan bir yaklaşım benimsenmiş, 
vatandaşların bu uygulamadan “çifte gönüllülük“ prensibi 
doğrultusunda faydalanabilmeleri öngörülmüştür. Bu, Avrupa ve 
Alman veri koruma kurallarına özenle uyulması ve son üç haftanın 
sadece epidemiyolojik açıdan öneme sahip temaslarının anonimize 
edilerek ve hareket profilini yüklemeden sadece kullanıcının cep 
telefonunda hafızaya alınması anlamına gelir. Bunun ötesinde sadece 
uygulamanın kullanımı değil; verilerin, uygulamanın optimize 
edilmesi ve epidemiyolojik araştırma sebebiyle Robert Koch 
Enstitüsü’ne muhtemel iletimi de sadece gönüllülük temeline dayalı 
olur. Bu verilerin kullanımına izin vermeyen bir vatandaş 
uygulamadan faydalanma imkanları açısından olumsuz etkilenmez.  
 
Uygulama şeffaf bir şekilde açık kaynak “open source“ olarak 
sunulur. Geniş çapta kullanıma sunulabilecek bir uygulama yazılımı 
(App) hazır olduğunda bunun; enfekte olan bir şahısla temasta 
bulunulduğunun bir an evvel öğrenilip hızla gereken tepkinin 
gösterilebilmesi için nüfusun geniş kesimlerince kullanılması önemli 
olur. Federal hükümet ve eyaletler bu doğrultuda çağrıda bulunurlar.  
 
5. Okullar  gereken hijyen tedbirleri ve mesafe kurallarını yerine 
getirme şartıyla adım adım öğrencilerin tamamının okula devamını 
sağlarlar.  Anılan tedbir ve kurallar ders esnasında, ders araları ve 
öğrenci ulaşımını da kapsar. 
 
Öğrencilerin dönüşümlü olarak okula gelerek katıldıkları derslere 
kısmi uygulama kapsamında başlanılmış ve bunların ileri adımlarda 
Eyalet Eğitim Bakanları Konferansı Kararı uyarınca eyaletlerin yetki 



sahipliği altında sürdürülmesi öngörülmüştür. Amaç, enfeksiyon 
vakalarının seyrine göre yaz tatiline kadar her öğrencinin bir kere 
okula gidebilmesidir. Bununla birlikte dijital ders tasarım ve 
imkanlarının geliştirilmesi sürdülür.   
 
6. 27.4.2020 tarihli Eyalet Gençlik Bakanları Konferansı Kararı 
uyarınca en geç 11 Mayıs itibariyle eyaletlerin tamamında acil durum 
çocuk bakım hizmetlerinin kapsam alanı esnek ve kademeli bir 
şekilde genişletilerek gündüz çocuk bakımı başlar. Bu bağlamda 
ilkokula geçiş yapacak her çocuğun yaz tatiline girmeden ve yuva 
zamanı sona ermeden yuvasını ziyaret edebilmesi sağlanır. Ayrıntılı 
düzenlemeleri eyaletler üstlenir.  
 
7. Hastaneler, bakım evleri, yaşlılar ve engellilere yönelik 
kurumlar için dışarıdan uzman desteğine başvurarak ilgili yerel 
şartlara ve her bir kuruma özel koruyucu tedbirlerin alınması federal 
ve eyaletler düzeyinde önceden kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda; 
düzenlemelerin sözkonusu kişilerin sosyal açıdan tamamen izole 
edilmesine yol açmamasına dikkat edilmesi vurgulanmıştır. 
Enfeksiyon vaka sayılarının düşük olması ışığında bu kurumlarla 
ilgili temas kısıtlamalarına yönelik konsept ve genel talimatlara; 
böyle bir kurumda yaşayan her hasta ya da sakinin; kurumda güncel 
ve aktif SARS-Cov-2-enfeksiyon vakasının görülmemesi şartıyla  
belirlenmiş bir kişi tarafından mütemadiyen ziyaret edilme 
imkanının tanınması şeklinde bir düzenlemenin dahil edilmesi 
kararlaştırılır.  
 
8. Pandemi esnasında da sanayi ve orta ölçekli işletmelerde güvenli 
çalışma ortamının mümkün olduğu kadar kapsamlı bir şekilde 
sunulması imkanını tanımak istiyoruz. İşverenlerin  çalışanlarını 
enfeksiyondan korumak üzere özel bir sorumluluğu vardır.   
 
İşyerinde gelişen enfeksiyon zincirleri hızla tesbit edilebilir. Bu 
nedenden ötürü Almanya’da her şirketin güncel duruma göre 
uyarlanmış bir risk değerlendirmesi ve de işletme bazında mevcut 
pandemi planlaması temelinde de bir hijyen konseptini uygulamak 
zorunda olması federal ve eyaletler düzeyinde önceden karar 
verilmişti. Bu karar güncelliğini koruyor. Halen pandemi sürecini 
yaşadığımız için şirket çalışanları arasında ve müşteri ile gerekli 
olmayan temaslardan kaçınılması, genel hijyen tedbirlerinin 
uygulanması  ve gerekli temaslarda mevcut enfeksiyon risklerinin 
özel hijyen ve güvenlik tedbirleri yolu ile asgariye indirgenmesi 
zorunludur.   
 
Şirketlerin her nerede uygulanması mümkün görülüyorsa evden 
çalışmaya imkan tanımaları talep edilir. İş güvenliğinden sorumlu 
resmi makamlar ile kaza sigortası kurumları şirketlere bu bağlamda 
danışmanlık yapar ve kontrol ederler. Federal Çalışma ve Sosyal İşler 



Bakanlığı bunun için sosyal ortaklar, eyaletler ve Alman Yasal Kaza 
Sigortaları Birliği DGUV ile birlikte önemli düzenlemeleri içeren bir 
konsept sunmuştur. 
 
9. Tüm dükkan ve mağazalar hijyen, girişlerin yönlendirilmesi ve 
bekleme sıralarının oluşmaması için gereken koşulları yerine 
getirme şartı ile tekrar açılabilir. Bu bağlamda dükkan ve 
mağazalarda mesafelerin korunması yolu ile enfeksiyon bulaşma 
tehlikesinin azaltılması ve de kamusal alanda ve toplu taşıma 
araçlarında oluşan genel insan trafiğinin sınırlanması amacıyla satış 
alanına göre azami kişi sayısının (müşteri ve personel) belirlenmesi 
önemlidir.  
 
10. Kitlesel ve boş zamanları değerlendirme amacıyla açık 
havada yapılan spor ve antrenman çalışmalarına antrenman ve 
müsabaka gündemine kademeli bir başlangıç için Eyalet Spor 
Bakanları Kararı kapsamında öngörülen şartlar altında tekrar izin 
verilir.  
 
11. Profesyonel sporcuların özel konumu – hukuki açıdan da – ayrı 
bir değerlendirmeyi gerektirir. Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet 
Başkanları Almanya 1. ve 2. Futbol Ligi’nde bu liglerde oynama 
hakkına sahip 36 kulüp için kendilerinin maliyeti üstlenmesi ile 
birlikte Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren maçlara devam 
edilmesinin makul olduğu görüşündeler. Alman Futbol Federasyonu 
DFL somut maç tarihlerini belirler. Bu bağlamda Federal Çalışma ve 
Sosyal İşler Bakanlığı BMAS, Federal Sağlık Bakanlığı BMG ve Federal 
İçişleri İmar ve Yurt Bakanlığı BMI’nin DFL’in hazırladığı güvenlik 
tasarımına yönelik açıklamaları ve de  Eyalet Spor Bakanları’nın 
28.4.2020 tarihli Karar’ın belirttiği ölçütler dikkate alınır. İncelenen 
tasarımda öngörülmüş olduğu gibi maçlara başlamadan önce 
icabında antrenman kampı şeklinde bir karantina tedbirinin 
uygulanması zorunludur. Maçlar için icabında test gereksinimi 
doğduğunda resmi sağlık hizmetlerinden bildirilen test taleplerinin  
her zaman öncelikli olarak karşılanması sağlanmalıdır. DFB’den 
diğer ligler için sağlam gelecek tasarımları geliştirmesi rica edilir.  
 
12. Eyaletler, her bir eyaletteki enfeksiyon seyri ve eyalete özel 
koşullara göre gastronomi ve konaklama sektörünün turistik 
amaçlı (özellikle oteller, pansiyonlar ve tatil konutları) adım adım 
açılımı hakkında Ekonomi Bakanları Konferansı ortak hijyen ve 
mesafe tasarımları temelinde kuralları belirler ve kendi 
sorumluluklarında karar verirler.  
 
13. Eyaletler, her bir eyaletteki enfeksiyon seyri ve eyalete özel 
koşullara göre tiyatrolar, operalar, konser salonları ve 
sinemaların adım adım açılımı hakkında Kültür Bakanları 



Konferansı ortak hijyen ve mesafe tasarımları temelinde kuralları 
belirler ve kendi sorumluluklarında karar verirler.  
 
14. Eyaletler, her bir eyaletteki enfeksiyon seyri ve eyalete özel 
koşullara göre geri kalan şu alanlardaki adım adım açılım hakkında 
ilgili Bakanlar Konferansı ortak hijyen ve mesafe tasarımları 
temelinde kuralları belirler ve kendi sorumluluklarında karar 
verirler:  

• Yüksekokullarda ders dönemi 
• Çocuk bakımının kısıtlı olağan bakıma Gençlik ve Aile 

Bakanları Konferansı Kararı doğrultusunda geçişi  
• Halk yüksek okulları, müzik okulları ve diğer okul dışı 

alandaki kamu ve özel eğitim kurumları 
• Barlar, Kulüpler ve diskotekler 
• Fuarlar 
• Şoför okulları 
• Vücut bakımı alanındaki güzellik salonları, masaj ve dövme 

stüdyoları gibi ve benzeri işletmeler 
• Tüm kamusal ve özel kapalı spor tesisleri, yüzme ve eğlence 

havuzları  
• Spor stüdyoları ve benzeri kurumlar 
• Diğer spor ve boş zamanları değerlendirme merkezlerindeki 

faaliyetler ile yarışma ve performans odaklı spor faaliyetleri  
• Daha küçük çaplı kamusal ya da özel etkinlikler ya da 

kutlamalar ile bayram özelliği taşımayan etkinlikler  
• Eğlence parkları ve hobi faaliyetleri sunan yerler (iç ve dış 

mekanlarda) 
• Oyun makinası salonları, kumarhaneler, bahis acenteleri ve 

benzeri yerler 
• Genelevler, pavyonlar ve benzeri yerler 

 
15. Federal ve eyaletler düzeyinde önceden karara bağlanmış olduğu 
gibi panayırlar, büyük çaplı ve seyircili spor etkinlikleri, büyük çaplı 
konserler, festivaller, köy, kent, sokak, şarap, avcı bayramları ya da 
kermes etkinlikleri gibi büyük çaplı etkinlikler şu an yasaktır.  
Enfeksiyon seyrinde halen mevcut olan güvensizlikten ötürü bunun 
en azından 31 Ağustos’a kadar bu şekilde süreceğinden hareket 
edilir.  
 


