Güncel: Korona Koruma Yönetmeliği
Koruyucu önlemler açısından hangi kilit rakamlar önemlidir?
Federal Hükümetin Uzman Konseyi, çok sayıda personel eksikliğinden (enfeksiyonlar ve
karantina) kritik altyapıya yönelik tehdit konusunda acilen uyardı. Bu da düzenlemenin amacı
olarak açıkça belirtilmiştir. Karantina düzenlemelerinde mutabık kalınan düzenlemelere ek
olarak, toplam enfeksiyon sayısının sınırlandırılması her şeyden önce gereklidir, bu nedenle
hastaneye yatış vakasına ek olarak toplam vaka sayısı da yine koruyucu önlemlerin
gerekliliğinin önemli bir göstergesidir. . Sonuç olarak, hastaneye yatış insidansında değişiklik
olması durumunda koruyucu önlemlerin otomatik olarak ayarlanması artık geçerli değildir.

Hangi temas kısıtlamaları geçerlidir?
Temas kısıtlamaları hem aşılanmamış hem de aşılanmış kişiler için geçerlidir.
Ne tam olarak aşılanmış ne de iyileşmemiş kişiler, kamusal ve özel alanlardaki özel
toplantılarda sadece kendi hane halkı ve başka bir haneden en fazla iki kişi ile görüşebilir. 14
yaşın altındaki çocuklar muaf tutulur. Hanehalkı belirlenirken, eşler, hayat arkadaşları ve
birlikte yaşayan partnerler, birlikte yaşamasalar bile bir hane sayılır.
Sadece aşılanmış veya iyileşmiş kişilerin katıldığı özel toplantılar, ayrıca bu 10 kişinin kaç
haneden geldiğine bakılmaksızın toplam 10 kişiye kadar gerçekleşebilir. 14 yaşın altındaki
çocuklar da muaf tutulur.

Hala maske takma zorunluluğu var mı?
Evet. İnsidans değerleri ne olursa olsun, tıbbi maske takma zorunluluğu aşağıdaki alanlarda
uygulanmaya devam ediyor:





yerel ve uzun mesafe toplu taşıma araçlarında,
kamuya açık iç mekanlarda, ör. mağazalarda,
dış mekanlarda kuyruklarda, kuyruk alanlarında ve doğrudan satış stantlarında,
kasalarda veya benzeri servis gişelerinde,
açık havada, yetkili makamın genel kararname ile özel olarak adlandırılmış alanlar
için bunu açıkça emrettiği sürece.

Açık hava etkinlikleri ve toplantılarında en az bir tıbbi maske takma zorunluluğu ilgili erişim
düzenlemelerine veya aşağıdaki gereksinimlere dayanmaktadır:
1. Test veya aşı kanıtına bakılmaksızın herkesin etkinliğe veya toplantıya erişimi varsa, en az
bir tıbbi maske takılmalıdır.
2. Etkinliğe veya toplantıya yalnızca test edilmiş veya aşılanmış kişilerin girişine izin
veriliyorsa, en az bir tıbbi maske yalnızca minimum 1,5 metrelik mesafe korunmuyorsa
takılmalıdır.
3. Sadece aşılı kişilerin erişimi varsa, maske takma zorunluluğu yoktur. Ancak diğer kişilerle
olan minimum 1,5 metre mesafe korunamıyorsa maske takılması önerilir.

Etkinlik veya toplantıdan sorumlu kişiler, katılımcıları yürürlükteki düzenlemeler hakkında
bilgilendirmeli ve ihlal durumunda uygunluğu belirtmelidir.
Ayrıca, diğer insanlarla olan minimum 1,5 metrelik mesafenin korunamadığı dış mekanlar da
dahil olmak üzere her yerde maske takılması şiddetle tavsiye edilir.

Maske zorunluluğunun istisnaları nelerdir?
İstisna olarak, aşağıdaki durumlarda maske takmaktan vazgeçilebilir, örneğin:










özel mekanlarda sadece özel buluşmalarda,
restoranlarda ve diğer gastronomik kuruluşlarda sabit oturma veya ayakta durma
yerlerinde,
acil durumlarda güvenlik yetkilileri, itfaiye vb. tarafından,
sağır veya işitme güçlüğü çeken bir kişiyle iletişim kurarken,
tıbbi nedenlerle maske takamayan kişiler tarafından (rapor gereklidir).
yemek ve içmek için,
kültürel sunumların bir parçası olarak performanslar sırasında, gerekli provalar da
dahil olmak üzere, birlikte şarkı söyleyen koroların aşılı üyeleri veya aşılı şarkıcılar
veya aktörler, eğer ilgili sanatsal faaliyetler sadece maske takmadan mümkünse,
ve diğer nedenlerle, minimum 1,5 metrelik bir mesafeyi koruyarak maskeyi çıkarmak
yalnızca birkaç saniye sürerse.

Maske gerekliliğine ilişkin tüm istisnalar, Korona Koruma Yönetmeliği'nin 3. Madde 2.
Paragrafında listelenmiştir. Belgeyiwww.mags.nrw/coronavirus-srechtulationen-nrw web
sitesindebulabilirsiniz.
Okul yaşından küçük olan çocuklar, maske takma zorunluluğundan muaftır. Okula başlayan
ve 13 yaş altı çocuklar uyum nedeniyle tıbbi maske takamıyor ise, yedek olarak günlük maske
takılmalıdır.

3G kuralı ne anlama geliyor?
3G kuralına tabi olan tesis ve hizmetler, aşıları tam olan ve iyileşenlere açıktır. Diğer tüm
kişilerin testlerinin negatif olduğu kanıtlanmalıdır. 48 saatten eski olmayan PCR testleri ve 24
saatten eski olmayan hızlı testler tanınır.

3G hangi alanlarda geçerlidir?
3G kuralı (aşılanmış, iyileşmiş veya şu anda test edilmiş olanlar için erişim) aşağıdakiler için
geçerlidir:






cenaze ve nikah törenleri;
Okul, üniversite, mesleki veya işle ilgili eğitim, gündüz bakım merkezlerinde erken
çocukluk eğitimi, politik eğitim ve kendi kendine yardım ile entegrasyon kursları için
teklifler ve etkinlikler;
turist olmayan konaklamalar (aşılanmamış kişiler varışta ve geçerlilik süresinin
bitiminden sonra negatif test kanıtı sunmalıdır);
Kuaförlük hizmetleri (hizmeti sağlayan kişinin ve müşterinin sadece tıbbi maske değil
FFP2 maskesi takması şartıyla);















Ticari tedarikçiler ve ilgililer için fuar ve kongreler ile sadece şirket ve şirket
üyelerinin yer aldığı ve iş kanunu enfeksiyondan korunma gerekliliklerine uygun
olarak gerçekleştirilen etkinlikler;
Kamusal alanlarda GG (toplanma özgürlüğünü düzenleyen) 8. Madde anlamında
toplantılar iç mekanlarda;
Anayasanın 8. Maddesi anlamında toplantılar açık havada aynı anda 750'den fazla
katılımcı ile;
Belediye organlarının toplantıları ve kamu ve özel kurumların, şirketlerin,
toplulukların, partilerin veya derneklerin organlarının yasal olarak gerekli toplantıları
ve ayrıca sosyal karaktere sahip olmayan siyasi partilerin bilgilendirme ve tartışma
etkinlikleri;
üniversite kütüphanelerinin (temassız ödünç verme ve medyanın geri verilmesi dahil)
ve üniversite kantinlerinin üniversite üyeleri tarafından kullanılması;
kütüphanelerde medyanın temassız ödünç verilmesi ve geri verilmesi;
Sosyal açıdan dezavantajlı gençlere yönelik gençlik sosyal hizmeti ve gençlik
çalışması teklifleri ile Sosyal Kanunun sekizinci kitabının (çocuk ve gençlik yardımı)
16. maddesine göre teklifler;
Kamu ve bağımsız çocuk ve gençlik yardım kuruluşlarından çocuklar, gençler ve
aileler için eğlence gezileri (aşılanmamış kişiler varışta ve dört gün sonra tekrar
negatif test kanıtı sunmalı veya ortak bir denetimli kendi kendine test yapmalıdır);
Sosyal Kanun'un sekizinci kitabının (çocuk ve gençlik yardımı) 45 ff'ye göre, çocuk
ve gençlik yardımının işletme iznine tabi olan yatılı tesisler, çocuk ve gençlerin bu
yönetmeliğin dışında tutulduğu yerlerdir.

Eğitim sektöründe 3G, okul, üniversite, mesleki veya mesleki eğitim (eğitim fuarları, iş
borsaları ve kariyer oryantasyon etkinlikleri dahil), gündüz bakımında erken çocukluk eğitimi,
politik eğitim ve kendi kendine yardım ile entegrasyondaki teklifler ve çalışan veya öğrenci
olarak doğrudan üniversiteye veya kuruma ait olan kişiler tarafından kurslar ve üniversite
kütüphanelerinin ve üniversite kantinlerinin kullanımına yönelik etkinlikler için geçerlidir.
Devlet, üniversiteler için kendi Korona Salgını Üniversite Yönetmeliğini çıkardı. Buna göre
üniversiteler ve kolejler de enfeksiyon vakalarına göre yüz yüze etkinliklere katılanların
sayısını azaltabilir, muafiyet ve geri çekilme girişimlerini öğrencilerin pandemi tarafından
dezavantajlı olmayacak şekilde ayarlayabilir.

Hastanelere, bakım evlerine ve benzeri tesislere gelen ziyaretçiler için ne
geçerlidir?
Hastaneler, yaşlılar ve bakım evleri ile yaşlıların, engellilerin veya bakıma muhtaç kişilerin
bakımı ve konaklaması için tam veya yarı yataklı tesisler söz konusu olduğunda,
Enfeksiyondan Koruma Yasası, madde28b, paragraf 2'ye göre federal düzenlemesi geçerlidir:
Burada işverenler, çalışanlar ve ziyaretçiler test edilmiş kişiler, yani kendilerine verilmiş bir
test sertifikasına sahip olmalıdır. Yasal düzenlemelere göre bu, aşılanmış veya aynı anda
iyileşmiş olmalarına bakılmaksızın geçerlidir. Ayrıca sığınmacıların, yasal olarak ülkeyi terk
etmek zorunda olanların, mültecilerin ve geç dönen göçmenlerin ve yatan hasta sosyal
yardım kuruluşlarının ortak konaklama tesislerine gelen ziyaretçilerin de, Korona Test
Karantina Yönetmeliği, madde 8, paragraf 5uyarınca negatif bir test sonucu olması gerekir.

2G kuralı ne anlama geliyor?

2G kuralı, tesislerin ve tekliflerin yalnızca tam olarak aşılanmış ve iyileşmiş kişiler tarafından
kullanılabileceği anlamına gelir. 2G kuralı, tüm boş zaman etkinlikleri ve tesisleri için
geçerlidir. Tam olarak aşılanmamış veya iyileşmemiş hiç kimsenin bu tesislere veya
hizmetlere erişmesine izin verilmeyecektir. Bunun tek istisnası, sağlık nedenleriyle Covid-19
aşısı olamayacağına dair sağlık raporuna sahip kişiler ile 15 yaşına kadar olan çocuk ve
ergenlerdir.

2G kuralı nerede geçerlidir? Hangi alanlar sadece aşılanmış kişiler tarafından
ziyaret edilebilir (aşılanmış veya iyileşmiş, 2G)?
2G kuralı (sadece aşılanmış veya iyileşmiş olanlar için erişim) diğer şeylerin yanı sıra
aşağıdakiler için geçerlidir:














Bakkallar, içecek marketleri, sağlıklı gıda mağazaları, uzman bebek marketleri,
eczaneler, tıbbi malzeme mağazaları, eczaneler, gözlükçüler, işitme cihazı uzmanları,
benzin istasyonları, gazete satış yerleri, kitapçılar, çiçekçiler, evcil hayvan dükkanları ,
hayvan yemi mağazaları, bahçe malzemeleri satan marketler ve toptancılar;
Müzeler, sergiler, anıtlar ve diğer kültürel kurumlar;
Tiyatrolar ve sinemalar gibi konserler, gösteriler, okumalar ve diğer kültürel
etkinlikler;
Noel pazarları, halk festivalleri ve benzer eğlence etkinlikleri;
hayvan parkları ve hayvanat bahçeleri;
Lunapark;
eğlence salonları;
açık havada (profesyonel ve amatör sporlar) birlikte egzersiz yapmak (antrenman ve
yarışma dahil);
Açıkça 3G kapsamına girmeyen eğitim teklifleri (yukarıya bakın);
fiziksel hizmetler (tıbbi veya hemşirelik hizmetleri hariç);
Hizmeti veren kişinin veya müşterinin FFP-2 maskesi yerine sadece tıbbi maske
taktığı kuaför hizmetleri;
Turist konaklama işletmelerinde ve turist otobüsü gezilerinde.

2G kuralı aşağıdakiler için GEÇERLİ DEĞİLDİR:







Şu anda veya en fazla altı hafta öncesine kadar sağlık nedenleriyle aşı olamayacağına
veya yapılamayacağına dair doktor sertifikasına sahip kişiler. Ancak, bu kişilerin
negatif test kanıtı sunmaları gerekir;
15 yaşına kadar olan çocuklar ve gençler. Tatiller dışındaki normal okul testleri
nedeniyle, herhangi bir negatif test kanıtı göstermelerine gerek yoktur.
16 Ocak 2022'ye kadar, 16 ve 17 yaşındaki okul çocukları, kendi spor, müzik veya
oyunculuk aktivitelerini yapmaları söz konusu olduğunda aşılanmış kişilerle eşit
koşullarda muamele görürler. Ayrıca okul tatilleri dışında negatif bir testin kanıtını
göstermeleri gerekmez.
Negatif test sertifikaları varsa servis alanları ve kamyon duraklarında profesyonel
sürücülerin ikramı için.

2G+ ne anlama geliyor ve hangi kişiler ek test zorunluluğundan muaf?
2G+ kuralı, yalnızca tam olarak aşılanmış veya iyileşmiş kişilerin erişimi olduğu ve ayrıca
negatif bir test sonucunun kanıtını sağlamaları gerektiği anlamına gelir. Bu, hızlı bir test (24
saatten eski olmayan) veya bir PCR testi (48 saatten eski olmayan) şeklinde olabilir.

2G+ kuralı, diğer şeylerin yanı sıra aşağıdakiler için geçerlidir:










kapalı alanlarda birlikte egzersiz yapmak (spor salonları, fitness stüdyoları, vb.) diğerlerinin yanı sıra profesyonel sporlar için istisnalar geçerlidir;
kapalı yüzme havuzlarının ve sağlıklı yaşam tesislerinin (saunalar, termal banyolar,
solaryum vb.) kullanımı;
Şirket kantinleri, okul kantinleri, üniversite kantinleri ve benzeri tesisler, doğrudan
şirkete veya tesise bağlı olmayan çalışanlar, öğrenciler, okul çocukları, kurs
katılımcıları vb. kişiler tarafından kullanıldığında, bu kullanım yalnızca yiyecek
toplamakla sınırlı değilse ve içecekler;
diğer tüm gastronomik teklifler, eğer kullanım sadece yiyecek ve içeceklerin
toplanmasıyla sınırlı değilse;
koro üyelerinin birlikte şarkı söylemeleri ve sadece maskesiz yapılabilecek diğer
sanatsal etkinlikler (üflemeli çalgılar ve benzeri çalgılar çalmak);
Karnaval etkinlikleri ve karşılaştırılabilir geleneksel etkinlikler (ölçek: eşlik et/salla;
odak olarak dans etmemek);
Dansın etkinliğin odak noktası olmadığı özel kutlamalar (örn. düğünler);
cinsel hizmetler.

Güçlendirilmiş olanlar ve iyileşenler için ek test gerekliliği yok
2G+'nın geçerli olduğu alanlardaki ek test gereksinimi, tam temel bağışıklamaya ek olarak
aşılanmış kişiler için geçerli değildir.






ya bir 3. hatırlatma aşısı (güçlendirici) ile aşılanmış,
aşılanmış, iyileşmiş kişiler, yani bir PCR testi ile tespit edilen bir Covid-19
enfeksiyonu olan ve öncesinde veya sonrasında en az bir aşı almış kişiler
ikinci aşının üzerinden 14 günden fazla ancak 90 günden daha kısa bir süre sonra iki
aşı olmuş kişiler (henüz üçüncü aşıyı almamış Johnson & Johnson aşıları için de
geçerlidir) veya
son üç ay içinde enfeksiyon sonrası iyileştiyseniz (doğrulanmış PCR testi 27 günden
fazla, ancak 90 günden eski değil). İstisna, örneğin kapalı spor salonları dahil olmak
üzere 2G+'nın tüm uygulama alanları için geçerlidir.

Bir 2G+ konusunda ayrıntılı broşür Kuzey Ren-Vestfalya Sağlık Bakanlığı tarafından
oluşturuldu: 2Gplus nerede geçerlidir? 2Gplus için hangi gereksinimler karşılanmalıdır?
Negatif bir test kanıtı ne zaman sunulmalıdır - ne zaman sunulmamalıdır? El ilanı bu ve diğer
soruları yanıtlıyor buradan indirlebilir.

3G ve 2G+ tekliflerinden yararlanırken, yerinde testler mümkün mü?
Giriş için bir testin gerekli olduğu yerlerde (yani 3G ve 2G+ için), örneğin bir spor salonuna
girerken resmi bir test merkezinden bir test sertifikası sunmak yerine girişte denetimli bir
kendi kendine test de yapılabilir. Örneğin bir spor salonuna giriş yaparken, uzman eğitimli
resepsiyon personelinin gözetim altında veya spor yaparken, uzman veya eğitimli bir eğitmen
/egzersiz eğitmeninin gözetimi altında.
Bu denetimli kendi kendine test, yalnızca belirli teklife giriş yapmanıza izin verir. Süpervizör,
diğer tesisleri ziyaret etmek için de kullanılabilecek bir test sertifikası veremez. Bunu sadece
resmi test merkezleri yapabilir.

Tesisin ilgili operatörü, yerinde testin sunulup sunulmayacağına ve hangi biçimde
sunulacağına karar verir. Yerinde test teklifi zorunlu değildir ve ilgili operatör tarafından
ücretsiz olarak sunulması zorunlu değildir.

Aşı olamayan insanlar için ne geçerlidir?
Sağlık nedenleriyle Covid-19'a karşı aşılanamayacaklarını belirten sağlık raporuna sahip
kişiler, en fazla 24 saat önce antijen hızlı testi yaptırmışlarsa veya tanınmış bir laboratuvar
tarafından onaylanmış en fazla 48 saat önce PCR testi yaptıranlar, aşılanmış kişi olarak kabul
edilirler.

Etkinlikler için geçerli olan nedir?
Etkinlikler için, etkinlik alanının büyüklüğüne ve mutlak maksimum 750 katılımcıya bağlı
olarak göreceli kapasite sınırları uygulanır. Gelecekte, bu aynı zamanda Bundesliga'daki
maçlar gibi ulusal etkinlikler için de geçerli olacaktır.
Çalışanlar, gönüllüler ve diğer benzer kişiler dahil değildir.
Giriş kontrolü garanti edilmelidir.

Kulüplerde, diskoteklerde veya dans etkinliklerinde ve danslı karnaval
kutlamalarında neler geçerlidir?
Koronavirüsünün yayılmasını engellemek için özellikle enfeksiyon riski yüksek olan kulüpler,
diskotekler ve benzeri tesisler kapatılıyor. Karşılaştırılabilir etkinliklere (halka açık dans
etkinlikleri, özel dans ve disko partileri ve benzerleri) de yüksek enfeksiyon riski nedeniyle
izin verilmez.
Bölgeler üstü havza alanları nedeniyle, bu kasıtlı olarak yerel insidanstan bağımsız olarak
yapılır ve bu nedenle tüm Kuzey Ren-Vestfalya için geçerlidir.

Özel kutlamalar için ne geçerlidir?
Özel dans ve disko partileri ve benzerleri şu anda yasaktır. 28 Aralık 2021'den bu yana,
aşılanmış ve iyileşmiş kişiler de dahil olmak üzere özel kapalı ve açık hava toplantılarına
yalnızca en fazla on kişi ile izin verilmiştir. Belli bir hane sayısı sınırı yoktur. 13 yaşına kadar
olan çocuklar bundan muaftır. Aşısız bir kişi katılır katılmaz, kendi hanesine ek olarak başka
bir haneden sadece iki kişi katılabilir.

Çalışanlar için hangi düzenlemeler geçerlidir?
3G, 2G veya 2Gplus giriş kısıtlamalarının olduğu alanlarda çalışan ve konuklarla, müşterilerle
veya tekliflerin kullanıcılarıyla veya birbirleriyle temas halinde olan çalışanlar, gönüllüler ve
benzer kişiler aşılanmalı veya test edilmelidir.
Aşılanmamışlarsa, 2G veya 2Gplus giriş kısıtlamalarının olduğu alanlarda aktivite boyunca
mevcut bir test kanıtı şartına ek olarak tıbbi maske takmaları gerekir. Çalışırken maske
takmak mümkün değilse PCR testi yapılmalıdır.

Düzenlemeler nasıl denetlenir ve kontrol edilir?
Sorumlu organizatörler veya operatörler, aşı ve test sertifikalarını kontrol eder ve bu sayede
resmi bir kimlik belgesi ile karşılaştırma da yapılır. Bu nedenle, kullanıcıların, müşterilerin,
ziyaretçilerin vb. ilgili kanıtları resmi kimlik belgeleriyle birlikte taşıması ve ibraz etmesi
zorunluluğu vardır.
Henüz resmi kimlik belgesi olmayan çocuk ve gençlerin, kimliklerini beyan etmeleri veya veli
kimlik belgeleri, öğrenci kimlik kartları ve benzeri ibrazlarla kimliklerini inandırıcı hale
getirmeleri yeterlidir.
Gerekli aşı/test sertifikasını ve kimlik belgesini ibraz etmeyen kişiler kullanımdan veya
uygulamadan men edilecektir.
Dijital aşı sertifikalarını kontrol etmek için Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan
CovPassCheck uygulaması kullanılmalıdır.
Kontrollerin yapılmaması para cezasına neden olacaktır. Merkezi kurallara uyulmaması
durumunda, işletmecinin güvenilirliğinin kontrol edilebilmesi için ticaret ve restoran denetim
makamlarına bilgi verilmesi gerekmektedir.

Genel hijyen ve enfeksiyondan korunma kuralları hala geçerli mi?
İyi bilinen ve kanıtlanmış AHA davranış kuralları hala tavsiye edilmektedir: Günlük hayatta
mesafenizi koruyun, hijyen kurallarına uyun ve maske takın..
Ve: Ziyaretçi veya müşteri trafiği olan tesisler belirli havalandırma ve hijyen kurallarını
uygulamakla yükümlüdür.
Daha fazla bilgi, özellikle işletme sahipleri için Korona Koruma Yönetmeliği'nin "Hijyen ve
enfeksiyondan korunma kuralları" ekinde özetlenmiştir. korona pandemisi sırasında yasal
düzenlemeler için genel bakış sayfasında bulunmaktadır

Korona Koruma Yönetmeliği hakkında herhangi bir sorunuz var mı?
O zaman e-posta adresiyle iletişime geçebilirsiniz korona@nrw.de

