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COVID19 salgınını kontrol altına almak amacıyla
toplumsal hayatta getirilen kısıtlamalar

Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları aşağıda belirtilen Kararı alırlar:
Koronavirüs (SARS-CoV-2)’nin Almanya’da Mart ayının ilk yarısında göstermiş
olduğu yüksek yayılma dinamiği insanları enfeksiyona karşı korumak ve sağlık
sistemine aşırı yük oluşmasından kaçınmak üzere federal ve eyalet düzeyinde
vatandaşlara yönelik çarpıcı kısıtlama kararlarının alınması zorunluluğunu
doğurmuştur. Bu tedbirlere toplumsal düşünce yararına ve sabırla uyan halkın büyük
çoğunluğuna, özellikle de tedbirlerin pratikte uygulanmalarını sağlayanlar ve elbette
sağlık sisteminde hizmet verenlere de içtenlikle teşekkür ederiz.
Kısıtlamalar sayesinde Almanya’da enfeksiyon hızını yavaşlatmayı başardık. Bu iyi
bir haberdir. Aynı zamanda kısıtlamalar olmadan enfeksiyon hızının çok çabuk
arttığını, gelişmenin yavaşlatılmasının ise çok daha uzun zaman almakla birlikte
çarpıcı kısıtlamaları gerektirdiğini öğrendik.
Bu nedenden ötürü son haftaların başarısını sağlamlaştırmak için her şeyi
yapmalıyız.
Önümüzdeki dönem için eylemlerimizin ana fikri Almanya’da tüm insanları
enfeksiyona karşı mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde koruma isteğimizdir. Bu
özellikle daha yaşlı ve ön hastalıkları bulunan insanlar için geçerli olmakla birlikte
enfekte olan daha genç insanların da ağır hastalık seyri oluyor. Bu nedenden ötürü
enfeksiyona karşı koruma ve hijyen tedbirleri, temasların gerekli olduğu belli çalışma
ortamları başta gelmek üzere her yerde özellikle odak noktasındadır.

Toplumsal yaşamın tekrar başlaması, vatandaşlara tekrar daha çok serbestlik imkanı
verilmesi ve zarar gören artı değer zincirlerinin tekrar onarımı için bunların üzerinde
küçük adımlarla çalışacağız. Fakat bunu iyi hazırlamak ve her bir özel durumda yeni
enfeksiyon zincirlerinin oluşumunu en iyi şekilde engellemek için koruyucu tedbirlerin
alınması gereklidir. Kıstasımız halen enfeksiyon dinamizminin, sağlık sistemimizin
her bir enfeksiyon kapan insanın en iyi tedaviyi görmesini ve ağır ve ölümcül vaka
sayısının an aza indirgenmesini sağlayabileceği kadar düşük kalmasıdır.
Hepimiz, salgının enfeksiyon zincirlerinin son haftalarda yavaşlatılması yolu ile
üstesinden gelmediğimizin, bunun halen sürdüğünün bilincine varmalıyız. Bu
nedenden ötürü salgın öncesi zamanda alışık olduğumuz hayata dönemeyiz. Daha
uzunca bir zaman salgınla birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız.
Dolayısıyla Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları kararlaştırırlar:
1. 12, 16 ve 22 Mart 2020 tarihli ortak kararlar ve de bunlara eşlik eden Federal
Başbakanlık ile Eyalet Başbakanlık İdari Şeflerinin kararları ve de Korona
Kabinesi kararları geçerliliklerini korur. Bunlarla bağlantılı çıkartılmış olan
talimatlar aşağıda farklı duyurumda bulunulmadığı taktirde (Ek 1 geçerliğini
koruyan tedbirlere ilişkin genel bilgi verir) 3 Mayıs tarihine kadar uzatılırlar.
2. Önümüzdeki zamanda da en önemli tedbir önceden olduğu gibi sosyal mesafe
bırakmak olacaktır. Bu sebeple vatandaşların toplumsal alanlarda en azından 1,5
metre sosyal mesafeyi korumaları ve ancak yalnız başlarına, ya da aynı evde
yaşamadıkları bir kişi ile ya da aynı evde birlikte yaşadıkları kişilerle beraber
olabilmeleri, önceden olduğu gibi halen aynı kritik öneme sahiptir. Bu kural
bağlayıcı geçerliğini koruduğu gibi bu temas kısıtlamalarına aykırı davranışlar
idari makamlarca yaptırıma uğrayacaktır.
3. Gelecekte enfeksiyon zincirlerinin hızla tesbit edilmesi, hedefe yönelik testlerin
yapılması, eksiksiz temas takibini sağlamak ve mağdur kişilere profesyonel
destek sunmak amacıyla sözkonusu kamusal sağlık hizmetlerinde 20.000 kişilik
nüfus başına en azından 5 kişi düşecek ekiplerle ciddi boyutta bir ek personel
kapasitesi oluşturulacak. Mağduriyetin özel yoğunluk gösterdiği bölgelerde
ilaveten eyaletlerin ekipleri faaliyet gösterecek ve federal ordu da eğitimli
personeli ile bu bölgeleri temas takibi ve yönetimi ile destekleyecektir. Federal ve
eyalet düzeyinde amaç, enfeksiyon zincirlerinin tamamını ortaya koymak ve
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mümkün olan en hızlı şekilde kesintiye uğratmaktır. Vaka sayılarının kayda
alınması işlemlerini ve sağlık hizmetlerinin temas takibinde Robert Koch Enstitüsü
(RKI) ile işbirliğini iyileştirme amacıyla Federal İdare Dairesi online eğitim veriyor.
Ayrıca Federal Sağlık Bakanlığı teknik temel ve ileri donanım ve de yerel sağlık
hizmetlerine eğitim verilmesi için bir teşvik programı planlıyor. Bulaşmanın hangi
bağlamlarda gerçekleştiğini daha iyi anlayarak temas kısıtlayıcı tedbirlerin nerede
halen özellikle gerekli olduğuna ilişkin daha iyi bir karar zeminine sahip olmak için,
gelecekte Enfeksiyona Karşı Koruma Yasası’nın da yaklaşımında olduğu gibi
muhtemel bulaşma bağlamının mümkün olduğı kadar eksiksiz bir şekilde ortaya
konulması amaçlanıyor.
4. Temasların hızlı ve mümkün olduğu kadar eksiksiz takibini destekleme amacıyla
dijital „contact tracing“ kullanımı merkezi öneme sahip bir tedbirdir. Bu
bağlamda federal ve eyaletler düzeyinde; Avrupa genelinde yaklaşımla yola
çıktığı, Avrupa ve Alman veri koruma kurallarını öngördüğü ve son üç haftanın
sadece salgına ilişkin önem taşıyan temasları anonimize edilerek kullanıcının cep
telefonuna, hareket profilini kaydetmeden yüklediği için „Pan-European PrivacyPreserving Proximity Tracing“ mimari tasarımı destekleniyor. Bunun ötesinde
uygulama, gönüllülük prensibine göre kullanılabilecek. Tanıtımı yapılan temel
yazılım bazında, geniş kapsamlı kullanılabilir uygulama yazılımı (App) hazır olur
olmaz halkın geniş kesimlerinin bu imkandan faydalanarak duruma hızlı tepki
verebilmeleri için, enfekte bir kişi ile temasta bulunmuş olduklarını bir an evvel
öğrenmeleri önemli olacaktır. Federal ve eyaletler düzeyinde bu doğrultuda
çağrıda bulunulur. Ayrıca bundan bağımsız olarak Tracing-Apps denilen takip
uygulamaları üzerinde çalışanların hepsinden tüm seçeneklerin birbiri ile uyumlu
olmaları için sözkonusu mimari tasarım temelini kullanmaları acilen rica edilir.
Uyumlu olmayan sistemlerden oluşan parçalı bir alt yapı tedbirin başarısını yok
eder.
5. Almanya Korona enfeksiyonları ölçümünde haftada 650.000’e kadar ulaşan test
sayısı ile yüksek bir test kapasitesine (PCR-testleri) sahiptir. Federal düzeyde
buna ilaveten alınan test cihazları ve – güncel dünya pazarındaki durumda
mümkün olduğunca – federal devletin satın alım garantisi sağladığı üç taraflı
sözleşmeler sayesinde tanı kitleri, reaktifler ve tüketim materyalleri ile Almanya
için ek test kapasiteleri güvence altına alınıyor. Salgınla mücadelede önemli bir
başarı faktörü hedef odaklı ve doğru zamanda test uygulamasıdır. Bunun için test
süreci hastaların hızlı ve güvenli tesbiti ve gereken karantina, temas takibi ve
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tedavinin anında başlatılması için Robert-Koch-Enstitüsü ile eyalet ve yerel
yönetimlerin belediye sağlık hizmetleri arasında sıkı bir görüş birliği sağlanarak
yürütülüyor.
6. Federal hükümet, eyaletlerle yasal sağlık sigortası hekimleri temsilci kurumunu
sağlık sektörüne tıbbi koruma ekipmanlarının tedariki konusunda destekler.
Daha çok yurtdışından gerçekleşen tedarikin yanısıra sözkonusu ürünler için
Almanya’da da üretim kapasitelerinin kurulması için hummalı bir çalışma
sergilenmektedir. Başta gelen hedefimiz, sağlık ve bakım kurumlarında
kullanıcıları enfeksiyona karşı koruyan tıbbi koruma maskelerinin eksiksiz
tedarikidir. Bunun ötesinde, yaratılan maske kapasitesinin mesleki nedenlerden
ötürü temas mesafe kurallarına tutarlı bir şekilde uyulamayan iş güvenliği
alanlarında kullanılması amaçlanır. Gündelik kullanım için maskelerin asgari
mesafe kuralının düzenli olarak yerine getirilemeyeceği (toplu taşıma araçları gibi)
kamusal alanlarda takılması bakımından Robert-Koch-Enstitüsü’nün gündelik
maske ya da community maskesi diye anılan (tıbbi olmayan) maske kullanımının
enfeksiyon riskini azaltabileceğine ilişkin tavsiyeleri geçerlidir. Bu maskeler
özellikle çevredeki insanları maske takan (muhtemelen asemptomatik fakat
bulaştırıcı) kişinin soluduğu sert ya da sıvı partikellere karşı korur. Bu nedenden
ötürü vatandaşların bu şekilde gündelik maskeleri özellikle toplu taşıma
araçlarında ve perakende satış alanlarında alışveriş yaparken kullanmaları acilen
tavsiye edilir.
7. Mağdur olan kesimler için, özellikle bakımevleri, yaşlılara ve engellilere yönelik
kurumlarda olmak üzere sözkonusu yerel koşullara göre ve her bir kurumda
koruyucu özel tedbirlerin alınması gereklidir. Bu bağlamda mağdur kesimlerin
korunması ön planda olmalı ve ölçüt alınan baş kriter, kurumlarda enfeksiyon
yayılma riski olmalıdır. Nitekim ilgili düzenlemelerin sözkonusu çevrelerin tam bir
sosyal izolasyonu anlamına gelmemesi gerektiği de dikkate alınmalıdır. Bu
nedenle her bir kurum için, özellikle hastane hijyeni uzman hekimleri ile olmak
üzere, dışarıdan uzmanlarla görüşerek spesifik bir konsept hazırlanması ve
ilerleyen süreç boyunca sözkonusu ortamda mevcut enfeksiyon seyri ile bağlantılı
olarak yakından takip edilerek geliştirilmesi ve uyarlanması amaçlanmıştır.
8. Çocuk yuvalarının, okulların ve yüksek okulların açılmasından önce yerinde
gereken hazırlık tedbirleri alınarak, örneğin öğrencilerin ulaşım organizasyonunun
tamamlanması için bir ön süre gerekli görülmektedir. Okul yöneticileri, ulaşım
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yüklenicileri ve öğrencilerle veliler mümkün olduğu kadar erken bir zamanda
bilgilendirileceklerdir.
Acil bakım hizmeti sürdürülerek kapsam alanı diğer meslek ve ihtiyaç gruplarını
içermek üzere genişletilecektir.
Bu okul yılının mezuniyet sınıflarının sınav ve sınav hazırlıklarının, gereken
hazırlıkların tamamlanması ile birlikte tekrar yapılabilmesi amaçlanıyor.
4 Mayıs 2020 itibariyle, öncelikli olarak genel ve meslek eğitim okullarının bir
sonraki ders yılında sınava girecek, mezuniyet ve diplomalar açısından önemli
dönem öğrencilerinin ve ilkokul son sınıf öğrencilerinin okula devam edebilmeleri
amaçlanıyor.
Eyalet Eğitim Bakanları Konferansı 29 Nisan’a kadar, derslerin özel hijyen ve
koruyucu tedbirler açısından ve özellikle de daha küçük gruplarda öğrenim
görülmesi şeklinde, mesafe bırakma kuralı dikkate alınarak nasıl genel olarak
başlatılacağını içeren, atılacak diğer adımlara ilişkin bir konsept hazırlamakla
görevlendirilir. Bu bağlamda derslerin yanısıra ders aralarında nasıl davranılacağı
ve okul servis araçları konusu da incelenecektir. Her okulun bir hijyen planına
ihtiyacı vardır. Okul yöneticilerinden, yerinde hijyen koşullarını oluşturmaları ve
bunların kalıcı olmalarını sağlamaları talep edilir.
Sözkonusu sınıfların derse başlamalarının ve yuvalardaki bakımın ne zmaan
mümkün olacağı konusunu Federal Şansölye, Eyalet Hükümet Başkanları ile
enfeksiyon rakamlarının gösterdiği gelişme ışığında görüşecektir.
Yüksek öğrenimde sınavların yapılmasının yanısıra, yüksekokullarda özel
laboratuvar ya da çalışma yerleri öngören uygulamalı etkinliklere, özel hijyen ve
koruma tedbirleri alınarak tekrar başlanılabilir. Kütüphaneler ve arşivler hijyen
denetimi, giriş kontrolü ve sırada bekleme kuyruklarının oluşmaması için gereken
önlemler alınması şartıyla açılabilirler.
9. Kitlesel etkinliklerin enfeksiyon dinamizmindeki rolleri büyük olduğu için, en az
31 Ağustos 2020 tarihine kadar yasaklanmaları sürecektir.
10. Hijyen denetimi, giriş kontrolü ve sırada bekleme kuyruklarının oluşmaması için
gereken ek önlemlerin alınması şartıyla aşağıda sıralı dükkanlar tekrar
açılabilirler:
•

Satış alanları 800 metrekareye kadar büyüklükte olan tüm dükkanlar

•

ve de satış alanından bağımsız olarak motorlu araç satış mağazaları,
bisiklet satış dükkanları, kitapçı dükkanları.
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11. Fiziksel yakınlığın kaçınılmaz olduğu hizmet sektörü işletmelerinde ilk olarak
berber ve kuaför dükkanlarının hijen denetimi, giriş kontrolü ve sıra bekleme
kuyruklarının oluşmaması için gereken önlemlerin alınması şartıyla ve kişisel
koruma ekipmanı kullanarak 4 Mayıs itibariyle işe başlamaya hazırlanmaları
amaçlanıyor.
12. Federal Şansölye ve eyalet hükümet başkanları, dini gereksinimleri yerine
getirmenin özellikle yüce bir değer olduğunun ve bilhassa bu salgının ve
sonuçlarının bir çok insanın üstünde yarattığı etkiden doğan zorluklar ışığında
inancın yaşanmasının güç verdiğinin ve geleceğe güvenle bakılmasını
sağladığının bilincindedirler. Fakat insanların buluşmalarının virüsün
yayılmasında oynadığı rol ile virüsün bulaşma riski ve hastalığın mağdur
kesimlerde sözkonusu olan zor seyrine ilişkin bildiklerimizin tamamını gözönünde
bulundurursak, dini içeriklerin medya yolu ile aktarılması ile yetinilmesi halen
acilen gerekli görülmektedir. Kiliseler, camiler, sinagoglarda biraraya gelmek, dini
kutlamalar ve etkinlikler ve diğer inanç topluluklarının buluşmaları henüz mümkün
olmayacaktır. Federal İçişleri, İmar ve Yurt Bakanlığı ve temsili eyalet
başbakanları büyük dini cemaatler ile hemen bu hafta içinde görüşerek mümkün
olduğu kadar karşılıklı anlaşma sağlanacak bir yol çizecektir.
13. Pandemi esnasında da sanayi ve orta ölçekli işletmelerde güvenli çalışma
ortamının mümkün olduğu kadar kapsamlı bir şekilde sunulması imkanını
tanımak istiyoruz. Önemli derecede müşteri hareketliliği olan ekonomik faaliyetler
bunun dışında kalacaktır. İşverenlerin çalışanlarını enfeksiyondan korumak üzere
özel bir sorumluluğu vardır. İşyerinde gelişen enfeksiyon zincirleri hızla tesbit
edilebilir. Bu nedenden ötürü Almanya’da her işletme duruma göre uyarlanmış bir
risk değerlendirmesi ve de işletme bazında mevcut pandemi planlaması
temelinde bir hijyen konseptini uygulamak zorundadır. Amaç örneğin personel
arasında ve müşterilerle gerekli olmayan temaslardan kaçınılması, genel hijyen
tedbirlerini uygulamak ve gerekli olan temaslarda enfeksiyon riskini özel hijyen ve
koruma tedbirleri ile asgariye indirmektir. İşletmelerden bundan sonrası için de
uygulanabilir, her alanda evden çalışmayı mümkün kılmaları talep edilir. İş
güvenliğinden sorumlu resmi makamlar ve de kaza sigortası kurumları işletmelere
bu bağlamda danışmanlık hizmeti verir ve kontroller yaparlar. Federal Çalışma ve
Sosyal İşler Bakanlığı bunun için sosyal taraflar, eyaletler ve Alman Yasal Kaza
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Sigortaları Kurumu DGUV ile görüşmekte olup kısa vadede bununla ilgili bir
konsept sunacaktır.
14. Son haftalarda birçok defa sözkonusu kapama talimatlarından bağımsız olarak
önemli unsurların teslim edilmemesinden ötürü üretim sorunları ve üretimin
durması gibi gelişmeler yaşandı. Federal hükümet ve eyaletler kesilen
uluslararası tedarik zincirlerinin onarılması için ekonomiye destek sunar. Bunun
için federal ve eyalet ekonomi bakanlıkları mağdur olan işletmeler için irtibat
noktaları kuracaktır. Bunların gereken yan ürünlerin teslimatının mümkün olan
yerlerde yine pürüzsüz bir şekilde sağlanmasına siyasi düzeyde katkıda
bulunmaları amaçlanıyor. Federal düzeyde bu irtibat noktasında Dışişleri
Bakanlığı, Federal Ulaştırma ve Dijital Altyapı Bakanlığı, gümrüklerden sorumlu
Federal Maliye Bakanlığı ve Federal İçişleri, İmar ve Yurt Bakanlığı da katkıda
bulunmaktadırlar.
15. Virüsün geniş çaplı yayılmasını mümkün olduğu kadar engellemek için
vatandaşlara özel seyahat ve ziyaretlerden – akraba ziyaretlerinden de – genel
olarak feragat etmeleri çağrısında bulunulur. Bu yurtiçinde de ve yaşanılan
bölgenin dışına çıkan günübirlik turistik geziler için de geçerlidir. Dünya genelinde
seyahatlere çıkmama uyarısı geçerliğini korumaktadır. Yurtiçinde konaklama
imkanları sadece gerekli olan ve özellikle de turistik amaçlı olmayan gecelemeler
için sunulacaktır. Ülkeye giriş yapan ve geri dönenlerin federal hükümetin
eyaletlerle kararlaştırmış olduğu 8.4.2020 tarihli örnek yönetmelik hükümlerine
göre iki hafta karantina uygulaması geçerliğini sürdürmektedir. Malların ulaşımı, iş
icabı sürekli işleri ve evleri arasında gidip gelmek zorunda olanlar ile diğer iş
seyahatinde olanların Almanya sınırından giriş ve Almanya sınırından geçiş
yapmaları prensip olarak halen mümkün olacaktır.
16. Sürecin seyrine göre salgının Almanya’da eşit bir dağılımı olmadığının dikkate
alınması gereklidir. Bazı ilçelerde henüz pek bir vaka görülmüyorken diğer
bölgelerde sağlık sektöründe ve kamu sağlık hizmetlerinde aşırı yüklenme
sözkonusudur. Bununla birlikte enfeksiyon vakalarında virüsün Almanya
genelinde yayılmasını artıran dinamik bir gelişme meydana gelmektedir. Bu
nedenden ötürü özellikle mağdur kalan bölgeler için federal ve eyaletler
düzeyinde hızlı devreye girebilecek destek programları sunulacak ve bu iki
düzeyde kurulan kriz masaları sıkı işbirliğinde bulunacaklardır. Enfeksiyon
seyrinin yavaşlatılmasında Almanya genelinde elde edilen başarıların tehlikeye
düşmesi istenmiyorsa yeni enfeksiyon vakalarında rakamların yüksek olduğu ve
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enfeksiyon oranının hızla artış gösterdiği bölgesel dinamizme anında tepki
verilmesi gereklidir. Bu da şu anda geçerli olan kapsamlı kısıtlamaların sözkonusu
bölgede sürdürülmesi, ya da bir ara hafifletilmişler ise derhal tekrar ve tutarlı bir
şekilde sıkı kısıtlama uygulamasına geçilmesi şeklinde olur. Bunun ötesinde bu
özellikle mağdur bölgelere giriş ve çıkışların özel duruma göre ve gerekli olmayan
mobilite durumlarında kısıtlanması anlamına da gelebilir.
17. Halkın SARS-CoV-2’ye karşı aşı maddesi bulmadan yakın zamanda bağışıklık
kazanması sağlık sektörüne üstesinden gelemeyeceği şekilde yüklenmeden ve
birçok ölüm vakası riskini almadan mümkün değildir. Bu nedenden ötürü aşı
maddesinin geliştirilmesi konusu merkezi önem taşıyor. Federal hükümet Alman
şirketlerini ve uluslararası kuruluşları aşı maddesi geliştirilmesini mümkün olan en
hızlı şekilde ileriye taşıma doğrultusunda destekliyor. Aşı maddesi normal
gündelik hayata dönüşün anahtarıdır. Aşı maddesi bulunduğu an itibariyle
mümkün olan en hızlı şekilde halkın tamamına yetecek kadar aşı dozunun hazır
olması gereklidir.
18. Aşı maddesinin geliştirilmesinin yanısıra araştırma alanı pandeminin üstesinden
gelinmesi için diğer önemli katkılarda da bulunmaktadır. Federal ve eyaletler
düzeyindeki araştırma kurumlarının desteği ile yatılı tedavilerin dökümünün
yapıldığı ve değerlendirildiği bir SARS-CoV-2-veri bankası kuruluyor. Farklı
ilaçlarla ilgili araştırmalarla birlikte bu şekilde hastalığın ağır seyrini önlemek ve
tedavi etmek için en iyi yaklaşımlar ortaya çıkarılabilir. Almanya bu girişimi ile
Dünya Sağlık Örgütü’nün „WHO Solidarity Trial“ programına katılıyor. Diğer bir
ağırlık noktası toplam nüfusun ve belli kesimlerin SARS-CoV-2 bağışıklık oranının
tespitinden oluşuyor. Bu amaçla test kapasiteleri geliştirilerek testlerin
geliştirilmesi ve iyileştirilmesi destekleniyor. Başlatılmış olan ilk bölgesel
araştırmalarla birlikte geniş kapsamlı araştırmaların planlanmasına başlandı.
Almanya’da salgının seyri ile ilgili değerlendirmede bu bilgiler sürekli dikkate
alınıyor.
19. Federal devlet ve eyaletler bu Karar ile enfeksiyon zincirlerini daha da iyi kontrol
etme amacıyla birçok tedbir almaktadırlar. Bunlardan bazıları etkisini doğrudan
gösterir, diğerlerinin biraz daha zamana ihtiyacı vardır. Bu sebepten ötürü düzenli
olarak yaklaşık iki haftada bir enfeksiyon dinamizmini kontrol etmek ve özellikle
sağlık sektörünün doluluk oranını (entübasyon kapasiteleri başta gelmek üzere)
ve kamu sağlık hizmetlerinin performans gücünü (eksiksiz temas takibi başta
gelmek üzere) yakından gözden geçirmek doğrudur. Her bir inceleme sonucunda
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daha başka adımların atılıp atılmayacağı ve atılacaksa hangi adımların
atılacağına karar verilmelidir. Yürütülen bu mantık doğrultusunda burada
açıklanan ilk adımlar 3 Mayıs tarihine kadar geçerlidir. 4 Mayıs’tan yeterli bir
zaman öncesinde Federal Şansölye ve Eyalet Hükümet Başkanları Almanya’da
enfeksiyon seyri ile ekonomik ve sosyal durumu birlikte yeniden değerlendirecek
ve edinilen sonuçlar ışığında diğer tedbirleri kararlaştıracaklardır.

Ek 1: Kaba hatlarıyla önceki kararlarla birlikte süregelen tedbirlere genel bakış
Ekler Karar esası değildir.
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Ek 1:
Kaba hatlarıyla önceki Kararlarla birlikte süregelen tedbirlere genel bakış
(Liste bir genel bakış olup eksiksiz olma iddiası yoktur. Karar esası değildir.)

Federal hükümet ve eyalet hükümet başkanları 15.4.2020 tarihinden önce Almanya’da
Korona salgını bağlamında kamusal alanda sosyal temasların kısıtlanmasına ilişkin tek tip
uygulama doğrultusunda tekrar öncelikli kurallar kararlaştırmışlardır. Aşağıda sıralı önemli
hususlar yukarıda anılan Karar’da ayrıca ifade edilmemiş olmakla birlikte 1. Başlık altında
belirtildiği gibi geçerliliklerini önceden olduğu gibi bir değişiklik olmadan korurlar:
1. Özellikle kapalı olmayıp gerekli görülürse hatta Pazar günleri de hijyen denetimi,
giriş kontrolü ve sırada bekleme kuyruklarını engelleyen önlemler alma şartıyla açık
kalacak olanlar:
a. Perakende gıda satış yerleri, haftalık pazarlar, paket servis hizmetleri,
içecek satılan yerler,
b. Eczaneler, tıbbi malzeme satış yerleri, reçetesiz ilaç ve kozmetik ürünler satan
dükkanlar,
c. Benzin istasyonları,
d. Bankalar ve tasarruf bankaları, postaneler,
e. Kuru temizleyiciler, çamaşırhaneler,
f. Gazete bayileri,
g. İnşaat, bahçecilik ve hayvan gereksinimleri satan marketler ile
h. Toptan satış yerleri.
2. Zanaatkarlar işlerini önceden olduğu gibi sürdürebilirler.
3. Hizmet sektöründeki işletmeler faaliyetlerini önceden olduğu gibi sürdürebilirler. Fakat
güzellik salonu, masaj salonu, dövme stüdyosu gibi vücut bakım alanında faaliyet
gösteren ve benzeri işletmeler (bugün verilen Karar itibariyle berber ve kuaför
dükkanları dışında) bu alanda fiziksel yakınlık vazgeçilmez olduğu için kapalı
kalacaktır. Tıbbi açıdan gerekli olan tedaviler önceden olduğu gibi mümkün olacaktır.
4. Sağlık sektörünün tüm kuruluşları artan hijyen gereksinimlerinin dikkate alınması
şartıyla açık kalacaklardır.
5. Dışarıdan müşteri alımına kapalı olanlar:
a. Gastronomi işletmeleri. Evde yemek üzere paket servis yapılabilecek
yemeklerin servisi ve yerinden alınması bu uygulamanın dışında kalır
b. Barlar, kulüpler, diskotekler, birahane ve benzeri yerler
c. Tiyatrolar, operalar, konser merkezleri, müzeler, galeriler, sergiler, hayvanat
bahçeleri ve botanik parklar ve benzeri kurumlar
d. Fuarlar, sinemalar, eğlence parkları ve hobi faaliyetleri sunan yerler (iç ve dış
mekanlarda), kermes gibi özel kurulmuş pazarlar (15 Nisan tarihli Karar’da
özellikle farklı bir düzenleme getirilmedi ise), oyun makinası salonları,
kumarhaneler, bahis acenteleri ve benzeri yerler
e. Genelevler, pavyonlar ve benzeri yerler
f. Kamusal ve özel spor tesislerinde, yüzme ve eğlence havuzlarında spor
faaliyetleri
g. Spor stüdyoları ve benzeri yerler
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h. Fabrika (Outlet) satış yerleri
i. Oyun parkları.
6. Yasaklanan faaliyetler:
a. Kulüp ve derneklerde ve diğer spor yapma ve boş zamanları geçirme
yerlerinde biraraya gelmek ve
b. Halk yüksek okullarında, müzik okullarında ve diğer okul dışı alanda faaliyet
gösteren kamu ve özel eğitim merkezlerindeki imkanlardan faydalanmak.
7. Bundan sonra da resmi olarak talimatla düzenleme getirilmesi gereken alanlar:
a. Hastaneler, koruyucu tıp ve rehabilatasyon merkezleri, bakımevleri ve Alman
Sosyal Yasası SGB IX uyarınca mevcut özel ikamet biçimleri ile benzeri
kurumlarda ziyaretçi düzenlemeleri ile ziyaretlerin kısıtlanması (örneğin günde
bir defa, bir saatlik, fakat 16 yaşın altında olan çocuklar dışında, solunum
yolları enfeksiyonu olan ziyaretçiler dışında, vs.)
b. Eğer işletime tamamen kapatılmış değillerse yukarıda anılan kurumlarda ve de
üniversiteler, okullar ve çocuk yuvalarında; en azından son 14 günde
yurtdışında ya da yurtiçinde özellikle salgına maruz kalan bölgelerde
bulunmuş olan kişilere yönelik genel içeri alma yasağı
c. Otellere yönelik (sadece iş seyahatleri için hizmet verilebilir, turistik amaçlı
değil), Koronavirüs’ün yayılması riskini asgariye düşürme amaçlı şartların
belirlenmesi; örneğin masalar için mesafe düzenlemesi, belli bir ziyaretçi üst
sayısının belirlenmesi, hijyen tedbirleri ve uyarıları
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