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MADDE 1: Temas Kısıtlamaları 
 
 
SARS-CoV2 bağlamında Almanya’da yeni enfeksiyon vakalarının sayısı tedbirlerin 
hafifletilmesi üzerinden bir ay geçmiş olmasıyla birlikte, hâlen düşük bir seviyede 
seyretmektedir. Bu başarı ağırlıklı olarak; geçtiğimiz haftalarda önemli olan tüm 
alanlarda mesafe ve hijyen kurallarının iyi bir şekilde hayata geçirilmiş ve uygulanmış 
olmasına dayanmaktadır. Böyle olmasını sağlayan ve bu kurallara kararlılıkla uyan tüm 
yurttaşlar en içten teşekkürleri hak etmektedirler. 
 
Ancak virüs varlığını sürdürmekte ve bu tür tedbirlerin alınmadığı ortamlarda, hızla 
yayılmaya devam etmektedir. Mart ayı ortalarından itibaren kısıtlamalar yürürlüğe 
girinceye kadar durumun böyle olduğunu hem Almanya’da, hem de diğer birçok ülkede 
çarpıcı biçimde izlemek mümkündü. Hâlen de kurumlarda ve kalabalık buluşmalarda 
yerel düzeyde ortaya çıkabilen enfeksiyonlar bunu göstermektedir. 
 
İşte bu nedenle, yaşamın tüm alanlarının kademeli olarak tekrar açıldığı ve temas 
sayılarının arttığı bu süreçte, mesafe ve hijyen kurallarının günlük hayatın bir parçası 
olarak devam etmesi ve bir aşı maddesi ya da tedavi aracı yardımıyla salgın aşılıncaya 
kadar kuralların sürdürülmesi kritik öneme sahiptir. Temasların geriye dönük takip 
edilebilirliği de o zamana kadar sağlanmalıdır. 
 
İş dünyası için ve örneğin spor, kültür ya da trafik gibi kamusal yaşamın çok farklı 
alanları için federal ve eyalet yönetimleri tarafından ilgili paydaşlarla istişare edilerek, 
mesafe ve hijyen konseptleri geliştirildi. Bu konseptler ilgili alanların açılmasıyla birlikte 
uygulamaya konacaktır. Kamusal alanda bulunulan ortamlarda geçerli olan temas 
kısıtlamaları, Şansölye ile Eyalet Başbakanlarıyla şimdilik 5 Haziran’a kadar geçerli 
olmak üzere belirlenmiştir. Bu kısıtlamlar eyaletlere özel talimatnameler ve genel 
kararnameler aracılığıyla hayata geçirilmiştir. 
 
Federal Başbakanlık Müdürü ile Eyalet Başbakanlık Müdürleri ve İdari Şefleri bu 
zeminden hareketle, aşağıdaki kararları alırlar: 
 
 

1. SARS-CoV2 virüsünün yayılımını engellemek ve kişilerin bireysel olarak 
kendilerini enfeksiyona karşı korumaları adına, tüm yurttaşlar bundan sonra da 
ilkesel olarak en az 1,5 metrelik bir mesafeyi korumalıdırlar. 
Anılan tedbir, bazı kamusal alanlardaki maske kullanma yükümlülüğü ile 
tamamlanmaktadır. 



 
2. Enfeksiyon riskini olabildiğince düşük bir seviyede tutabilmek için, bağlayıcı 

nitelikteki temas kısıtlamalarının geçerliliği en az 29 Haziran tarihine kadar 
uzatılmıştır. Eyaletler; kamusal alandaki buluşmalar için bundan sonra 10 
kişiye kadar olan gruplara veya iki ayrı hane halkına izin verebilmektedirler.  

 
3. Sosyal temasta bulunulan kişi sayısı olabildiğince düşük tutulacaktır. Ayrıca 

sosyal temasta bulunulan çevrenin olabildiğince değişmemesine dikkat 
edilmelidir.  

 
4. Ev ortamındaki kapalı mekânlarda gerçekleşen özel buluşmalarda da geçerli 

olmak üzere, hijyen ve mesafe kuralları uygulanmalıdır. Eve kabul edilen kişi 
sayısı, mesafe kuralının yerine getirilebilirliğine göre belirlenmeli, ayrıca yeterli 
ölçüde havalandırma sağlanmalıdır. Kişi sayısı mevcut koşullara göre 
kısıtlanmalıdır. Enfeksiyon tehlikesinin açık havada daha düşük olması 
nedeniyle, özel yaşamdaki buluşmalar mümkün olduğunca açık havada 
gerçekleştirilmelidir. O buluşmalara katılan kişilerin geriye dönük tespit 
edilebilmeleri sağlanmalıdır. 

 
5. Anaokulları ve okulların yönetilmesi ve özel bir hijyen konsepti uygulanacak 

olan etkinlik ve toplantılar, ayrı yerde ele alınacaktır.  
 

6. Bölgesel düzeydeki enfeksiyon artışlarının tekrar dinamik bir seyir aldığı 
yerlerde, yeniden yayılımı sınırlandırmanın bunu gerektireceği yerlerde ve o 
bölgeyi aşacak şekilde bir yayılımı engellemek adına, öngörülecek tedbirler 
çerçevesinde daha geniş kapsamlı temas kısıtlamaları da hayata geçirilecektir. 

 
 
Protokole İlişkin Açıklamalar: 
 
TH: Thüringen Eyaleti; Enfeksiyonlara Karşı Koruma Kanunu kapsamında temel hakların kısıtlanmasına 
yol açan kısıtlayıcı hükümlerin kabulü için, enfeksiyon seyri kapsamının belirleyici olduğu kanaatindedir 
(örn. Temel üreme katsayısındaki gelişme, yeni vaka sayısı ile iyileşenler arasındaki orantı, enfeksiyon 
vakalarında ikiye katlanma süresi gibi kriterler). Enfeksiyon seyrinin geniş bir alana yayılı olarak 
durdurulduğu açıkça anlaşılırsa, orantılılık ilkesi gereğince o noktadaki kısıtlamalar da bununla uyumlu 
hâle getirilecektir. Thüringen Eyaleti o nedenle, enfeksiyon seyrinin buna izin verdiği hâllerde kamusal 
alanda bulunulan ortamlar için belirlenen kurallardan (başlık 2) farklı düzenlemeler kararlaştırma hakkını 
saklı tutmaktadır. Ev ortamındaki özel buluşmalar için Thüringen, hâlihazırda devam eden durum 
ışığında temaslar konusunda özel kısıtlama tedbirlerinden feragat etmeyi, bunun yerine genel hijyen ve 
davranış önerilerine işaret etmeyi öngörmektedir. Thüringen Eyaleti ayrıca; özel yaşam alanlarında 
yurttaşların öz sorumluluklarına ve sorumluluk bilinciyle ölçülü davranış sergilemelerine güvenmeyi 
benimser. 
 
HE: Hessen Eyaleti; kişilerin tek başına, diğer bir kişi ile birlikte ya da kendi hane halkı ve diğer bir hane 
halkının fertleriyle birlikte bulunma şeklindeki kısıtlamalasını yeni bir açıklamaya kadar sürdüreceğini 
beyan eder. 
 
NI: Aşağı Saksonya Eyaleti, hâlen geçerli olup, 2 hane halkı ile sınırlandırma içeren düzenlemesini 
sürdürme hakkını saklı tutar. 


