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Kuzey Ren-Vestfalya  
Eyalet Hükümeti 

 
  

Basın Bülteni - 347/05/2020 

Korona salgını önlemlerinde kademeli 

gevşetmeler/ Başbakan Armin Laschet Kuzey 

Ren-Vestfalya planını sundu 

 

Eyalet Hükümeti şunu bildirmektedir: 

Anti-korona önlemleri önümüzdeki günlerde ve haftalarda orta dereceli 

bir planla Kuzey Ren Vestfalya'da gevşetilecektir. Kuzey Ren-Vestfalya 

Planı, her bir alanda enfeksiyon sürecinin gelişimine bağlı olarak 

uygulanması gereken hedef veriler içeren farklı seviyeler/kademeler 

öngörmektedir. Bu yaklaşım, Kuzey Ren-Vestfalya'da yaşayan 

yurttaşlara sağlık korumasının yanı sıra ekonomik ve kamusal yaşam için 

öngörülebilirlik ve güvenilirlik sunmaktadır. Eyalet hükümeti, kademeli 

açılışa/gevşetme kapsamına bölgesel kalkınmanın yanı sıra sosyal ve 

ekonomik yaşamın tüm alanlarını almaktadır. Virüsün yayılmasını 

engelleme ve sağlık sisteminin kapasitesini artırma stratejisi devam 

ettirilecektir. İnsanların kişisel sorumluluğuna güveniyoruz. 

Gevşetme/Açılışlar, enfeksiyon sürecinin sürekli değerlendirilmesi ile 

gerçekleştirilecektir. Başbakan Armin Laschet, federal hükümet ve diğer 

eyaletlerle görüştükten sonra 6 Mayıs 2020 Çarşamba günü 

Düsseldorf'ta Kuzey Ren-Vestfalya planını sundu. 

Konsens Başbakan Armin Laschet: “Bugün federal ve eyalet 

hükümetlerinin sorumlu normallik yolunda ilerlemesinden memnunum. 

Her zaman pandemi ile mücadelede sağlık, sosyal ve ekonomik 

sonuçlarına dikkat edilmesi gerektiğini savunmuştum. Düzenlemelerimiz 

hedefe yönelik olmalı ve orantılı olmalı ve bölgesel olarak çok farklı 

enfeksiyon olaylarını tanımalı ve haritalandırmalıdır. Bu görüş 

konusunda bugün bir fikir birliği sağlanmıştır.
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Sağlık sistemimizin istikrarlı konumu ve Kuzey Ren-Vestfalya'daki yeni 

olarak meydana gelen az sayıdaki  enfeksiyon,  kademeli olarak ve 

özellikle her bir yaşam alanına özel olarak odaklanmak suretiyle  

sorumlu bir şekilde gevşetme/açılış yapmamıza imkan vermektedir. 

Temel prensibimiz, mesafe ve hijyen veya uygun koruma kurallarına 

uyulması halinde her yerde gevşetmelerin sağlanmasıdır. Böylece 

sağlığı koruyup enfeksiyona karşı koruma sağlarken sorumlu normallik 

için daha ileri adımlar atmış olmaktayız. 

Bugün enfeksiyon sayılarının iyi yönde gelişmesi,  Kuzey Ren-

Vestfalya vatandaşlarının sorumlu eylemlerinden kaynaklanmaktadır.  

Bunun için kendilerine teşekkür ediyorum. Ama ne yazık ki bu gelecek 

için bir garanti değil. Bunu göz önünde bulundurarak, sorumluluk 

bilinciyle hareket etmek suretiyle Kuzey Ren-Vestfalya'da önümüzdeki 

haftalarda kademeli olarak bir gevşetme/açılış gerçekleştireceğiz. 

Kuzey Ren-Vestfalya Planı, tüm boyutlarıyla birlikte korona salgınıyla 

başa çıkmak için açık bir stratejidir. Bu, somut zaman koridorları ve açık 

yönergeleri ile güvenlik ve esnekliğin planlanması anlamına gelmektir. 

Ayrıca ülkemizdeki insanların  izan ve güvenlerine inanıyoruz.  

Vatandaşların gittikçe daha fazla kişisel sorumluluk alması daha az 

düzenleme yapılması anlamına gelecektir." 

Ayrıntılı olarak Kuzey Ren-Vestfalya planı 

Uygulanması enfeksiyon sürecinin gelişimine bağlı olan Eyalet 

hükümetinin Kuzey Ren-Vestfalya'ya ilişkin Kuzey Ren-Vestfalya planı, 

aşağıda belirtilen aşamalı/kademeli yaklaşımı öngörmektedir 

1. Temas yasağı ve davranış kuralları 

11 Mayıs 2020'den itibaren hedeflenen tarihle birlikte, temas 
kısıtlamaları  iki hanenin üyelerinin kamusal alanda (federal ve 
eyalet düzenlemelerine uygun olarak) bir araya gelmesini 
sağlayacak şekilde geliştirilecektir.  1.5 metrelik genel mesafe 
düzenlemesi ve bazı bölgelerde ağız-burun koruması kullanma 
yükümlülüğü geçerli olmaya devam etmektedir.
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Gastronomi, otel endüstrisi ve turizm için kademeli bir açılış 
yapılması düşünülmektedir. 

11 Mayıs 2020’den itibaren aşağıdakiler olanaklı olacaktır: 
 Restoranlarda, içeride ve / veya dışarıda mesafe gerekliliklerine 

uyulması ve şirketler tarafından bir enfeksiyon koruma ve hijyen 
konsepti ortaya konulması koşuluyla, gastronomik hizmet 
sunulabilecektir.  

 Açık yiyecekler içeren açık büfe hizmetlerine izin verilmeyecektir. 

 Tatil evleri, daireleri ve kamp alanlarının turistik kullanımı 
(temas kısıtlamasına uyulması kaydıyla) 

 Eğlence parkları, gezi tekneleri (hijyen konseptli), 
turistik bilgilendirme merkezleri, bisiklet ve tekne 
kiralama hizmetleri açılacak. 

Urucu İsa Gününde (Christi Himmelfahrt) oteller turistlere tekrar 
açılacaktır. Buna ilişkin olarak sorumlu bir hijyen konseptinin varlığı 
ayrıca  mesafe düzenlemeleri ve temas kısıtlamalarının garantisi 
olmak üzere gastronomidekine benzer katı gereklilikler geçerli 
olacaktır. 

Pankort Yortusundan (30 Mayıs 2020) itibaren belirlenen hedef 
tarihle birlikte tam bir enfeksiyon koruma konsepti sağlamak 
suretiyle  termal banyolar ve yüzme havuzları, eğlence havuzları ve 
sağlıklı yaşam tesisleri de yeniden açılacaktır. 

Barlar, kulüpler, diskolar ve genelev işletmeleri, bir sonraki 
duyuruya kadar açılmayacaktır. 

3. Ticaret ve Hizmetler  

Mağazaların büyüklükleri ne olursa olsun, 11 Mayıs 2020'den 
itibaren mesafe ve hijyen kurallarına (10 metrekare perakende 
alanı başına 1 kişi) tabi olarak yeniden açılmasına izin verilecektir. 
Masaj stüdyoları, güzellik uzmanlığı ve dövme stüdyoları gibi 
"vücutla ilgili hizmetler" için,  burada da kademeli bir açılış 
sağlayabilmek amacıyla meslek temsilcilerle birlikte özel 
enfeksiyon koruma konseptleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. 

Büyük etkinlikler ve toplantılar 

Büyük etkinlikler 31 Ağustos 2020'ye kadar yasak olacaktır.  
Toplantılar için mevcut mesafe düzenlemeleri geçerlidir. 

30 Mayıs 2020'den itibaren hedeflenen tarih ile, koruma 
konseptleri sağlamak suretiyle ziyaretçi ve katılımcı sayısında 
kısıtlamalar bulunan ticari fuarlar ve kongreler tekrar 
yapılabilecektir.
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Spor ve serbest zaman alanı için aşağıdaki seviyeler/kademeler 
geçerlidir: 

7 Mayıs 2020 Perşembe gününden itibaren, sporun kamu veya özel 
açık hava spor tesislerinde veya halka açık alanlarda yapılması 
şartıyla, temassız kitle ve boş zaman sporlarında spor ve eğitim 
faaliyetlerine tekrar izin verilecektir 
İnsanlar arasında 1,5 metrelik bir mesafe ile sıkı hijyen ve 
enfeksiyon koruma önlemlerine uyum sağlanmalıdır. Duş, yıkama, 
elbise değiştirme olmak üzere sosyal ve diğer ortak alanlar 
kullanılamaz. Ayrıca, seyirci ziyaretleri ilk etapta yasaklanmıştır. 
Bununla birlikte, 12 yaşın altındaki çocukların,  yanlarında bir 
yetişkin olması kaydıyla spor tesisine girmelerine izin verilecektir. 

Binicilik sporlarına kapalı binicilik tesisleri ve salonlarında da izin 
verilmektedir. 

11 Mayıs'tan itibaren, spor kulüplerinin fitness stüdyoları, dans 
okulları ve spor salonlarının / derslikleri, katı mesafe ve hijyen 
gereksinimleri kapsamında yeniden açılacaktır. 

Eğlence havuzları hariç olmak üzere açık hava yüzme havuzlarının 
, sıkı mesafe ve hijyen koşulları altında 20 Mayıs'tan itibaren 
açılmasına izin verilecektir. 

30 Mayıs'tan itibaren, kaçınılmaz fiziksel temas içeren, kapalı 
alanlarda ve kapalı havuzlarda gerçekleştirilen spor türlerine 
yeniden izin verilecektir.  Sonrasında aynı şekilde çocuk, gençlik 
ve amatör alanda spor müsabakalarına izin verilecektir - şartlara 
bağlı olarak soyunma odaları ve sıhhi tesislerin kullanımına izin 
verilecektir. 

6. Kültür hizmetleri  

11 Mayıs'tan itibaren, açık havada olmak kaydıyla küçük konserlere 
ve diğer resmi etkinliklere izin verilecektir- Bunun yanı sıra Ağız-
Burun-Maskesi bulundurulmasına veya resmi kurumlarca belirlenen 
konsepte ilişkin sıkı düzenlemelerin bulunması halinde( bu konser 
ve etkinlikler) binalarda da yapılabilecektir.  

Kültür kurumlarındaki provalara koruyucu koşullar altında izin verilir, 
korolar ve orkestralar için gelişmiş mesafe kuralları uygulanır. 

30 Mayıs'tan itibaren ziyaretçiler arasında en az 1,5 metre mesafe 
olması ve bir erişim konsepti olması koşuluyla sinemalar, tiyatrolar, 
operalar ve konser salonları açılabilecektir. Güvenlik görevlisi 
kullanımının artması nedeniyle, bekleme ve mola alanlarında 
birikmeler önlenmelidir. 
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Bugünkü kararlara dayanarak, Aile Bakanı Dr. Joachim Stamp, 
bakanlığı tarafından hazırlığı tamamlanmış çocuk bakım ve gündüz 
bakımı merkezlerinin kademeli olarak açılmasını öngören yol 
haritasını, sorumlu birim ve belediyelere görüşerek sonuçlandırıp 
bu hafta sunacaktır. 

8. Okullar 

Sınıf dersleri dördüncü sınıf öğrencileri için yarın, 7 Mayıs 
Perşembe günü başlayacaktır. 

11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren, 1-4. Sınıflar, gün/ 
dönüşümlü olmak üzere tekrar öğretime başlayacaklardır.  

 

Aynı şekilde  11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren, öncelikle 
2020-2021 öğretim yılında lise bitirme sınavına (Abitur) girecek olan 
öğrenciler okullarına gideceklerdir.  Ortaokul düzeyindeki okul 
türlerinde (ör. Ortaokul, ortaokul, PRIMUS ve  ortak eğitim okulları), 
5. sınıftan 9. sınıfa kadar olan öğrenciler gün/dönüşümlü eğitim 
sistemine geri döneceklerdir. 

Karma eğitim yapan ve lise düzeyindeki okullarda 5 sınıf  öğrencileri, 
lise giriş sınav tarihinden sonra olmak üzere 26 Mayıs'tan itibaren 
aynı şekilde gün/dönüşümlü eğitim sistemiyle tekrar eğitime 
başlayacaklardır.   

9. Yüksekokullar  

Öğretim ve sınavların yapılabilmesi için 11 Mayıs itibariyle "özel 
sınıflar, donanımlar veya diğer çerçeve koşulları" ile ilgili getirilen 
kullanım sınırlandırması ortadan kaldırılacaktır. 

Sağlık okullarında ve kamu hizmetinde mesleki eğitime hizmet 
veren okul, enstitü ve benzeri kurumlarda öğretim ve sınav 
yapılmasına belirli şartlar altında izin verilecektir. Yüksekokullar, 
ilkesel olarak dersleri yaz döneminde dijital olarak yapmaktadır. 

10. Ders dışı eğitim kurumları 

Mesafe ve hijyen gerekliliklerine ek olarak 100'den az katılımcı 
olması koşuluyla 11 Mayıs'tan itibaren halk eğitim okullarında, diğer 
kamu, resmi ve özel ders dışı eğitim kurumlarındaki sınavlar da dahil 
olmak üzere büyük sınıflardaki etkinliklere izin verilmektedir. 

Çocuk ve gençlik çalışmaları için spor teklifleri/hizmetleri de tekrar 
mümkün olabilecektir.
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resmi ve özel okul dışı eğitim kurumlarında sağlık eğitim 
programlarına da izin verilmektedir. Sınırlı bir çalışma kapsamında 
gençlik çalışması, gençlik kültürü çalışması, gençlik sosyal 
çalışması ve eğitici çocuk ve gençlik koruması çalışmaları da 
yapmak mümkündür. 

Tatil ve grup gezilerine (örneğin gençlik derneklerinin) yönelik 
önlemler esas olarak bölgedeki koşullara göre alınabilir.  

 

Yataklı sağlık ve bakım tesisleri 

Anneler Günü'nden (10 Mayıs 2020) itibaren, sıkı hijyen koşulları 
altında yaşlı bakım evlerine ziyaretler tekrar mümkün olacaktır. 11 
Mayıs'tan itibaren, bu durum hastanelerde ve bakım ve 
koordinasyon yardım kurumlarında da uygulanacaktır.  

Şuanda yapılan kolaylıklar/gevşetmeler sonucunda elde edilecek 
ilk deneyimler kapsamında 30 Mayıs tarihinde diğer açılışlar 
üzerinde görüşmeler yapılacaktır. 

11. İbadetler  

Kiliselerin ve dini cemaatlerin hijyen ve koruma konseptlerini göz 
önünde bulundurmasıyla ibadetler 1 Mayıs'tan bu yana yeniden 
yapılmaktadır.   

 

 

Bu basın bülteni internette eyalet hükümetinin www.land.nrw 

adresindeki web sitesinde de bulunabilir. 
 

Sosyal medya ile ilgili veri koruma bildirimi 



 


