22 Mart 2020

Eyalet hükümeti geniş kapsamlı temas
yasağına ve korona virüsü salgınını
engellemek için ilave önlemler almaya karar
verdi
Halka açık yerlerde en fazla iki kişi bir araya
gelebilir/Buna uyulmaması halinde: 25.000 avroya kadar
para cezası ve hapis cezası verilebilecektir / Başbakan
Laschet: Adamakıllı davrananları denetlemiyoruz, sadece
kurallara anlayış göstermeyenleri cezalandırıyoruz
Eyalet hükümeti, bir kararnameyle Kuzey Ren-Vestfalya için 23 Mart 2020 Pazartesi günü
itibariyle yürürlüğe girecek olan, geniş kapsamlı bir temas yasağı koymuştur. Buna göre,
ikiden fazla kişinin halka açık alanlarda bir araya gelmeleri ve buluşmaları yasaklanmıştır.
Korona- Virüsü (COVID-19)
Devlet ofisi şunu bildirmektedir:
Eyalet hükümeti, bir kararnameyle Kuzey Ren-Vestfalya için 23 Mart 2020 Pazartesi günü
itibariyle yürürlüğe girecek olan, geniş kapsamlı bir temas yasağı koymuştur. Buna göre,
ikiden fazla kişinin halka açık alanlarda bir araya gelmeleri ve buluşmaları yasaklanmıştır.
Bu birinci derece akrabalar, eş, hayat arkadaşları ve ev ortamında birlikte yaşanılan insanlar,
refakat edilmesi gereken reşit olmayan ve desteğe gereksinim duyan kişiler ayrıca ticari,
mesleki ve resmi görev ayrıca sınav ve bakım ve buna benzer işler nedeniyle zorunluluk icabı
bir araya gelinmesi gereken haller için geçerli değildir. Yerel toplu taşıma araçlarının
kullanımına izin verilmektedir.
Korona virüsüne karşı koruma sağlamak için çıkartılan kararname / Temas yasağı
Başbakan Armin Laschet şunu ifade etmiştir: “Kuzey Ren-Vestfalya, Korona krizinde
kamusal hayatı büyük ölçüde kapatan ilk eyaletlerden biri olmuştur. Bu doğruydu, bu yolda
devam ediyoruz - ve bu alandaki önlemleri güçlendiriyoruz. Vatandaşların çoğunluğu yaşam
ve ölümün söz konusunu olduğunu anladıysa da, aynı zamanda bu durumun ciddiyetini fark
etmeyen birçok insanı gözlemliyoruz. Hala kuralları ve tavsiyeleri göz ardı eden ve mümkün
olduğunca dayanışmadan uzak ve tehlikeli davranan insanlar var. Buna tahammül etmiyoruz.
Bu nedenle şimdi geniş kapsamlı temaslarla ilgili bir yasak uyguluyoruz. Pazartesi gece yarısı
itibariyle kamusal alanda ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi ve toplanması yasaklanmıştır.
Yeni kararnameyle adamakıllı davrananları denetlemiyoruz, sadece kurallara anlayış
göstermeyenleri cezalandırıyoruz. Bu sonuç getirici ve sağlam bir karardır. Federal ve eyalet

hükümetlerinin bu ortak, kapalı yaklaşım üzerinde anlaşabilmeleri iyi bir şey ”.
Kararnameyi (yasal düzenlemeyi) uygulamak için sorumlu makamların hükümleri azimli,
tutarlı bir şekilde ve gerektiğinde zorlayıcı araçlar kullanarak yürütmeleri gerekmektedir. Bu
kapsamda emniyet tarafından da destekleneceklerdir. Kanunlara aykırılık olarak
gerçekleştirilecek olan ihlaller, ceza gerektiren suçlar olarak 25.000 avroya kadar para cezası
ve ve beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Yetkili makamları en az 200 EUR
tutarında para cezası belirleyebileceklerdir.
Eyalet hükümeti, bireysel temaslara yönelik geniş kapsamlı yasağın yanı sıra, daha farklı
kısıtlamalara da karar vermiştir. Genel bakışta bazı önemli değişiklikler şunlardır:

Yataklı sağlık ve bakım tesisleri
Tıbbi veya hemşirelik bakımı veya yasal nedenlerle gerekli olmadıkça ziyaretler kesinlikle
yasaktır. Tesis yönetimi, tıbbi veya etik-sosyal olarak gerekliyse koruyucu önlemler altında ve
hijyen talimatlarına göre istisnalara izin verebilecektir (örneğin, doğum ve çocuk
bakımlarında ve palyatif bakım hastaları için).

Zanaatkarlık (Esnaflık), Hizmet sektörü
Esnaf ve hizmet sağlayıcılar enfeksiyonlara karşı korunma önlemleri ile çalışmaya devam
edebilirler. Bununla birlikte, gözlük, işitme cihazı, ortopedik ayakkabı satan yerler ve işyeri
bulunan diğer zanaatkârlar için, işyerlerinde zanaatla ilgili olmayan hizmetler kapsamındaki
ürünlerin satışı yasaktır. Zanaatla ilgili olan gerekli aksesuarların satışı bu kısıtlamadan
muaftır. .Kişiden kişiye en az 1,5 metre mesafenin sağlanamadığı hizmetler (özellikle
kuaförler, tırnak salonları, dövme sanatçıları, masaj salonları için) yasaktır. Özellikle
fizyoterapistler ve mesleki terapistler olmak üzere terapötik mesleklere, tedavinin tıbbi
gerekliliği tıbbi bir belge ile kanıtlanması ve enfeksiyonlara karşı sıkı koruyucu önlemler
alınması kaydıyla izin verilir.

Ticaret
Yapı market ve bahçe merkezlerinin işletilmesi, tüccar ve esnafların tedarik edilmesi
kapsamında izin verilmektedir. Diğer insanların bu alanlara girişi sadece enfeksiyonlara karşı
korunmak için uygun önlemler alındığında izin verilebilir ( özellikle asgari mesafelere
uyulması ve kasa personeline yönelik koruyucu ekipman bulundurulması). Bu koşullar altında
çiçekçiler de çalışmaya devam edebilir.

Lokantacılık
Restoran, pub, snack bar, kantin ve diğer ikram hizmetlerinin işletilmesi yasaktır.
Enfeksiyonlara karşı korunmak için gerekli mesafeler dikkate alınırsa, yiyecek ve içeceklerin
yanı sıra ev dışı satışlara da izin verilir. Lokanta tesisinden 50 metrelik bir yarıçap içinde
yiyeceklerin tüketilmesi yasaktır.

Etkinlikler, toplantılar, dini ibadetler, cenaze törenleri
Etkinlikler ve toplantılar yasaktır. Kamu güvenliğini ve düzenini korumaya veya genel
çıkarlara (özellikle kan bağışı terminleri) yönelik etkinlikler hariç tutulmuştur.
İbadethanelerde dini ibadetlerin yapılmasına müsaade edilmemektedir; Kiliseler, İslam
dernekleri ve Yahudi dernekleri buna ilişkin benzer açıklamalar yapmışlardır.
En yakın aile ve arkadaş çevresinde olmak üzere, defnetme ve cenaze merasimleri ayrıca
ibatelerinin yapılmasına izin verilmektedir.

Kütüphaneler
Üniversitelerdeki kütüphaneler de dahil olmak üzere kütüphaneler, hizmetlerine ilişkin erişimi
kısıtlamak zorundadır ve erişimlere sadece katı koruma gereklilikleri altında (özellikle
iletişim bilgileri ile ziyaretçi kaydı, okuma ve çalışma yerleri arasında minimum 2 metre
mesafe bulunmasına ilişkin gereklilikler, hijyen önlemleri, doğru hijyen önlemleri hakkında
bilgi içeren bildirimler) izin vermelidir.
Kararname (Yasal düzenleme) 23 Mart 2020 Pazartesi Saat 00.00'da yürürlüğe
girecektir.

