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Basın Bülteni - 340/05/2020 

Anneler gününde, bakım ve koordinasyon 
kuruluşlarına yönelik genel ziyaretçi yasağı 
kaldırılacaktır 

Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı şunu bildirmektedir: 

Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı, Anneler Gününde (10 Mayıs 2020),  

bakım ve koordinasyon kuruluşlarına yönelik güncel olarak geçerli olan 

genel ziyaretçi yasağını kaldırılacaktır. Bu sayede ilgili kuruluşların 

sakinleri örneğin aile üyeleri ve arkadaşları tarafından ziyaret 

edilebilecektir. Bunun ön koşulu, örneğin ayrı ziyaret alanları, uygun 

koruyucu giysiler ve ziyaretçilerin taranması yoluyla önemli koruyucu 

önlemlerin alınmasıdır.  Buna ek olarak, engelli insanların faaliyetlerini 

icra ettikleri atölyelerde tekrar çalışma fırsatına sahip olması 

düşünülmektedir. Sağlık Bakanlığı, Prof. Dr. Markus Zimmermann 

(Sağlık Üniversitesi Bochum) başkanlığında özellikle bu konu için 

kurulmuş olan bir uzman komitenin önemli tavsiyelerini almaktadır. 

  

Sağlık Bakanı Karl-Josef Laumann şunu ifade etmiştir: „ Muhtemelen 

Korona salgınını azaltmak için alınan önlemler arasında en acı olanı, 

bakım evleri (huzurevlerini) ve koordinasyon kuruluşlarına yönelik genel 

ziyaretçi yasağı olmuştur. Orada yaşayan insanlar özellikle temas 

konusundaki mevcut yasaklardan mustarip olmuştur. Koşullar izin 

verdiğinde, bu yasağı mümkün olan en kısa sürede bitirmemiz 

gerektiğini her zaman vurguladım.“ 

 

Devamında Laumann şunu ifade etmiştir: “Bu nedenle, aynı zamanda 

etkili koruyucu önlemlere uyulduğu taktirde ziyaretleri tekrar olanaklı 

kılmamız önemlidir. Çünkü şu oldukça açıktır: Korona virüsü sadece 

etkilenenler için büyük bir tehlike değildir. Sosyal tecrit ayrıca ciddi 

zihinsel acılara ve fiziksel hasara neden olabilir. Bu yüzden bir yandan 

etkili enfeksiyon koruması ile diğer yandan sosyal katılım arasında 

doğru dengeyi bulmalıyız ” 
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Prof. Dr. Zimmermann başkanlığındaki uzmanlar kurulunun hazırladığı 

raporda (www.mags.nrw/coronavirus adresinde bulunabilir) Robert Koch 

Enstitüsü'nün (RKI) tavsiyelerini  dikkate almak ve enfeksiyon 

korumasını sağlamak suretiyle ziyaretlerin tekrar yapılabileceği ve 

yapılması gerektiği belirtilmiştir. Uzmanlar kurulu adına Prof. Dr. 

Zimmermann şunu ifade etmiştir: “Bu sadece sosyal olarak yalıtılmış, 

dezavantajlı ve özellikle savunmasız insanların ihtiyaçlarını ve haklarını 

korumakla kalmıyor. Aynı zamanda bu kuruluşlarda çalışanların ve 

orada yaşayanların da korunması  da garanti altına almaktadır”. 

 

Özellikle, yatan hasta bakım kuruluşlarına yönelik yeni düzenlemeler, 

normalde ayrı alanlarda veya oda birimlerinde yapılan ziyaretlerin 

dışarıda yapılabileceğini öngörmektedir. Uygun koruyucu önlemler ve 

özellikle koruyucu giysiler mevcutsa, kuruluş içinde, örneğin ayrı 

odalarda veya sakinlerin odasında yatalak insanlar için ziyaretler de 

gerçekleştirilebilir. Ayrı ayrı döşenmiş odalarda en fazla iki kişi ziyaret 

edilebilir. Doğrudan bir oda sadece bir kişi tarafından ziyaret edebilir. 

Ziyaret edilecekler için süre ziyaret başına en fazla iki saat ve bir günle 

sınırlıdır. 

 

Koordinasyon yardım kuruluşlarında, özellikle akrabalarıyla temasa 

bağlı olan ve genellikle  daha genç ve daha az riskli kişiler 

yaşamaktadır. Bu nedenle bu kuruluşlar,  ziyaret saatlerini bakım 

evlerindekinin ötesine geçebilecek şekilde hazırlaması gerekecektir. 

 

Tüm ziyaretçiler kaydedilmeli ve kendi sağlık durumları ve 14 gün 

içerisinde olası olarak Covid-19-Temaslarına girip girmedikleri 

hakkındaki sorulara yönelik cevapların alınması gerekmektedir.  Bu, 

enfekte olmuş kişilere, soğuk algınlığı olan irtibat kişilerine ve  kişilere 

yönelik riski en aza indirecektir . Ziyaretçilere ayrıca gerekli koruyucu 

önlemler açıklanmalı ve gerektiğinde bunlara refakat edilmelidir. 

 

Ayrıca, tüm önlemlerde RKI'nın mevcut önerilerinin dikkate alınması 

gerektiği açıktır. Kuruluşlar, bakım ya da koordinasyon yardımı alanında 

olsun, artık somut uygulama hakkında bilgilendirilmekte ve böylece 

uygun kavramlar ve hazırlık çalışmaları başlatılabilmektedir. 

 

Günlük yapılandırma yapan koordinasyon yardım kuruluşlarında da, 10 

Mayıs 2020'den itibaren orada yaşayan insanlar için esneklikler 

olacaktır. 
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Özürlü insanlara yönelik atölyelerin açılmasıyla daha fazla insanın 

çalışma hayatına katılması sağlanacaktır. Tabii ki, orada gerekli güvenlik 

önlemleri de alınmalı ve çalışanlar için sağlık koruması öncelikli 

olmalıdır. Bu kapsamda kuruluşlar, RKI'nin konut ve bakım kuruluşlarına 

ve özellikle savunmasız insan gruplarına yönelik önerilerine ve Federal 

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın (BMAS) SARS-CoV-2 iş güvenliği 

standartlarına göre açılış konseptleri geliştirmeye başlamalı ve  ilgili  

atölyedeki ve çalışanlarının bulunduğu bölgede koşulları ve  aynı 

zamanda çalışma ortamını da dikkate almalıdır. 

 

Bakan Laumann şunu ifade etmiştir: "Şimdi tekrar biraz normal koşullar 

sağlayabildiğimiz için mutluyum. İnsanların tanıdık temaslara ve 

sohbetlere ihtiyaçları var”. Devamında ise şunu ifade etmiştir: "Ayrıca 

eyalet parlamentosundaki sağlık politikası sözcüleriyle yaklaşımımız 

konusunda bir mutabakat olmasından dolayı da çok memnunum." 

 

 
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı 
basın bürosuna başvurun, 0211 855-3118 numaralı telefonu arayınız. 
 
Bu basın bülteni internette eyalet hükümetinin www.land.nrw adresindeki web 
sitesinde de bulunabilir. 
 
Sosyal medya ile ilgili veri koruma bildirimi 

 


