
09.05.2020  

Sayfa 1-7 

Pressestelle Staatskanzlei 

40213 Düsseldorf 

Telefon 0211 837-1134 

  0211 837-1405 

veya 0211 837-1151  

presse@stk.nrw.de 

www.land.nrw  

Kuzey Ren-Vestfalya  
Eyalet Hükümeti 

 
  

Basın Bülteni - 359/05/2020 

Kuzey Ren-Vestfalya planı yürürlüğe giriyor/ 
Anti-korona önlemlerinin kademeli olarak 
gevşetilmesine önümüzdeki hafta başlanılacak 

Eyaletin güncellenmiş Korona Koruma Yönetmeliği yürürlüğe 
giriyor / Daha fazla öğrenci okullarına dönüyor / Çocuklar için 
günlük bakım kademeli olarak açılıyor/ Gastronomi, ticaret ve 
hizmetler gibi alanlarda açılışlar olacak 

Eyalet Hükümeti şunu bildirmektedir: 

11 Mayıs 2020 Pazartesi gününden itibaren, eyalet hükümetinin orta 

derecede koordine edilmiş Kuzey Ren-Vestfalya planının bir parçası 

olarak Kuzey Ren-Vestfalya'da anti-korona önlemlerinin daha fazla 

gevşetilmesi öngörülmektedir. Bunlar arasında iki hane için temas 

kısıtlamalarının gevşetilmesi, büyüklüklerinden bağımsız olarak 

mağazaların, iç ve dış mekanlarda lokantaların ve sıkı koşullar altında 

spor salonları ve Fitness salonlarının açılması sayılabilir. Ayrıca, 

öğrencilere okullarda tekrar ders verilmesi mümkün olacaktır. Çocuklar 

için günlük bakım 14 Mayıs 2020'den itibaren kademeli olarak 

genişletilecektir. Sonraki aşamalarda, 20 Mayıs 2020'den itibaren katı 

koşullar altında hastanelerde ve  önleyici ve rehabilitasyon tesislerinde 

ziyaret düzenlemeleri  ve 18 Mayıs 2020'den itibaren otellerin ve 

konukevlerinin açılması gibi daha fazla gevşetme yapılacaktır. 

Kuzey Ren-Vestfalya planı önümüzdeki günlerde ve haftalarda Kuzey 

Ren-Vestfalya'da anti-korona önlemlerinin gevşetilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu konsept 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. Bu 

kapsamda eyalet hükümeti insanların kişisel sorumluluğuna 

güvenmektedir. Gevşetmeler/Açılışlar, enfeksiyon sürecinin gelişiminin 

sürekli değerlendirilmesi ve açık bir şekilde kaydedilmesi ile gerçekleşir. 

Bahsedilen veriler ayrıca sapmalara tabi olabilen net hedef verilerdir. 
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İlgili yasal düzenlemeler (Korona Koruma Yönetmeliğinin Yeni 

Versiyonu, Korona Bakım Yönetmeliğinin Güncellenmiş Versiyonu ve 

Korona Seyahat Yönetmeliği) kesin geçerli olacak şekilde 9 Mayıs 2020 

Cumartesi günü  yasal olarak ilan edilmiş ve yayınlanmıştır. Bunlar 

www.land.nrw adresinde bulunabilir: 

Korona Koruma Yönetmeliğinin Yeni Versiyonu 

Korona Bakım Yönetmeliğinin Güncellenmiş Versiyonu 

Korona Seyahat Yönetmeliği 

Ayrıca bunlar yine çevrimiçi olarak da bulunabilir: "Hijyen ve 
enfeksiyonlara karşı koruma standartları" NRW Korona Koruma 
Yönetmeliği 

Detaylı düzenlemeler  

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, temas kısıtlamaları  iki hanenin 
üyelerinin kamusal alanda bir araya gelmesini sağlayacak şekilde 
geliştirilecektir.  1.5 metrelik genel mesafe düzenlemesi ve bazı 
bölgelerde ağız-burun koruması kullanma yükümlülüğü geçerli 
olmaya devam etmektedir. 

2. Çocuk Bakımı  

14 Mayıs Perşembe gününden itibaren, başlangıçta Eğitim ve 
Katılım Yasası'na uygun olan okul öncesi çocuklar ve ayrıca engelli 
çocuklar ve önemli engelli riski olan çocuklar için günlük bakım 
adım, adım açılacaktır. Ayrıca iki yaşını doldurmuş çocuklar için 
gündüz bakım merkezi ve köprü projeleri de açılmaktadır. 
Çocukların aynı grupta kalmaları şartıyla, ebeveynler tarafından 
düzenlenen özel bakıma da izin verilir. 
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Bir sonraki adımda, diğer tüm okul öncesi çocuklar 28 Mayıs'tan 
itibaren gündüz bakımına geri alınacaktır. Haziran ayında daha 
fazla açılış yapılması planlanmaktadır. 

3. Okullar 

11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren, öncelikle 2020-2021 öğretim 
yılında lise bitirme sınavına (Abitur) girecek olan öğrenciler okullarına 
gideceklerdir.  Bunun dışında alan ve personel kapasitesi mevcut 
olması halinde, farklı öğrenim gruplarının, yani 5 sınıftan itibaren ve 
giriş aşamasında bulunan öğrencilerin gün/dönüşümlü eğitim 
kapsamında eğitim almaları mümkün olacaktır.  

Buna ek olarak, 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. 
Bu yıl 10. sınıftaki merkezi final sınavlarının yerini alacak olan 
merkezi olmayan sınavların tamamlanmasından önce 10. sınıf 
öncelikli dersler almaya devam edecektir. Sonra gün/dönüşümlü 
eğitim sistemine dahil edilecektir.  

Ayrıca 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren, ilkokulun 1 ila 4 
sınıfları da eğitim alacaktır. Bu eğitim dönüşümlü olarak her sınıf bir 
gün eğitim alacak şekilde yapılacaktır. Açık tam gün ve diğer çocuk 
bakımı seçenekleri, derslere ve acil bakıma paralel olarak, mevcut 
mekansal ve insan kaynaklarına göre sürdürülecektir. 

İlköğretim okullarında olduğu gibi, 11 Mayıs'tan itibaren destek 
eğitimi alan sınıf 1 ila 4'teki okul çocukları, eğitimlerini dönüşümlü 
olarak her sınıf bir gün eğitim alacak şekilde yapılacaktır (fiziksel ve 
motor gelişimin yanı sıra zihinsel gelişimin öncelikli alanları hariç). 
Buna ek olarak, bir ila iki yıllık 5. ve 9. sınıf öğrencileri, mümkün 
olduğunda dönüşümlü eğitim kapsamında okullarına dönmesi 
planlanmaktadır. 

4. Yataklı sağlı ve bakım evleri  
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sıkı hijyen standartlarına uymak kaydıyla huzur ve bakım evlerine ziyaretler 
mümkün olmuştur. Ziyaretlerin hijyen ve enfeksiyon kontrolü bakımından daha iyi 
planlanabilmesi için  ziyaretçilerin tesisleri önceden aramaları tavsiye edilmektedir. 
Açılış/Gevşetmeler, 20 Mayıs'tan itibaren hastanelerde, bakım ve rehabilitasyon 
tesislerinde de uygulanacaktır (En fazla iki kişi en fazla bir gün bir ziyaret 
yapabilir). Tesisler ziyaret sürelerini düzenleyebilirler. Güncel enfeksiyon seviyesi 
gerektiriyorsa, tesisin tamamına veya özel departmanlara yönelik ziyaret yasağı 
konulabilir. Özel hastaneler 11 Mayıs'tan itibaren ziyaretlere kendileri izin 
verebilmektedir. 

5. Spor ve Serbest zaman 

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, 14 yaşına kadar olan 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, temassız serbest zaman ve kitle sporları için fitness 
stüdyolarının ve dans okullarının yanı sıra spor kulüplerinin / dersliklerinin 
açılması,  sıkı mesafe ve hijyen gereksinimleri altında olmak üzere tekrar 
mümkün olacaktır. 

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 müsaade 
edilecektir.  Sonrasında aynı şekilde çocuk, gençlik ve amatör alanda spor 
müsabakalarına izin verilecektir - şartlara bağlı olarak soyunma odaları ve 
sıhhi tesislerin kullanımına izin verilecektir. 

 

6. Gastronomi, Oteller, Turizm 

Gastronomi, otel endüstrisi ve turizm için kademeli bir açılış yapılması 
düşünülmektedir. 

11 Mayıs 2020’den itibaren aşağıdakiler tekrar olanaklı olacaktır: 



 İç  ve - veya mevcutsa - dış mekanda, Sağlık Bakanlığı tarafından 
gastronomi için belirlenen mesafe gereksiniminin ve hijyen ve enfeksiyon 
koruma standartlarına uygunluğun garanti edilmesi halinde, restoran, 
lokanta, bar, sandiviç büfeleri, (dondurma) kafe, halka açık kafeterya ve 
kantinler ile diğer  lokanta (yeme-içme) işletmelerinin işletilmesi mümkün 
olacaktır. Aynı masada sadece temas yasağına tabi olmayan kişiler 
oturabilir (örneğin aileler, aynı evi/mekanı paylaşan iki topluluk). 

 Açık yiyecekler içeren açık büfe hizmetlerine izin verilmeyecektir. 

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

 Eğlence parkları (onaylı hijyen konseptiyle), gezi tekneleri, bisiklet ve 
tekne kiralama hizmetlerinin açılması. 

18 Mayıs'tan itibaren oteller, konukevleri, gençlik yurtları ve benzeri 
konaklama tesisleri de Almanya'da yaşayan turistlere yeniden açılabilir. 
Bunun için, Sağlık Bakanlığı tarafından gastronomi için belirlenen hijyen ve 
enfeksiyon koruma standartlarının yanı sıra mesafe düzenlemeleri ve temas 
kısıtlamalarının garanti edilmesi şeklinde olmak üzere gastronomi ticaretine 
benzer sıkı gereklilikler geçerlidir. 

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 tesislerinin de tekrar 
açılmasına müsaade edilecektir. 

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

 

7. Ticaret ve Hizmetler  

Büyüklüklerinden bağımsız olarak mağazaların 11 Mayıs 2020'den itibaren 
mesafe ve hijyen kurallarına (10 metrekare perakende alanı başına 1 kişi) 
tabi olarak tekrar açılmasına izin verilecektir. 
Bu, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sıkı hijyen ve enfeksiyon koruma 
standartları uyarınca kozmetik, tırnak bakım salonları, manikür ve masaj 
salonları için de geçerlidir. Dövme yaptırmak yasak olmaya devam edecektir. 

8. Büyük etkinlikler ve toplantılar 

Büyük etkinlikler (halk festivalleri, fuarlar, kasaba, köy ve sokak festivalleri, 
nişancı festivalleri, şarap festivalleri ve benzeri festival etkinlikleri gibi) 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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9. Kültür hizmetleri 

11 Mayıs'tan itibaren, açık havada olmak kaydıyla küçük 
konserlere ve diğer resmi etkinliklere izin verilecektir-  Resmi 
kurumlarca belirlenen konsepte ilişkin sıkı düzenlemelerin 
bulunması halinde( bu konser ve etkinlikler) binalarda da 
yapılabilecektir. 
Müzik okullarında, maksimum altı katılımcıdan oluşan  
topluluklara izin verilebilecektir. 
Üflemeli çalgılara sahip korolar ve orkestralar, özel enfeksiyon 
riski nedeniyle hariç olmak üzere kültür kurumlarındaki provalara 
koruyucu koşullar altında izin verilecektir. 

30 Mayıs'tan itibaren ziyaretçiler arasında en az 1,5 metre mesafe 
olması ve bir erişim konsepti olması koşuluyla sinemaların, 
tiyatroların, operaların ve konser salonlarının açılışına tekrar izin 
verilecektir. Güvenlik görevlisi kullanımının artması nedeniyle, 
bekleme ve mola alanlarında birikmeler önlenmelidir. 

 

Pandemi koşullarına uyum sağlamanın biraz daha uzun bir hazırlık 
süresi gerektirdiği büyük tiyatrolar, operalar ve konser salonlarında, 
büyük etkinlikler de olduğu gibi,  düzenli etkinliklerin 1 Eylül'de, yani 
yeni sezonun başlayacağı tarihte başlatılması daha gerçekçi 
görünmektedir. 

10. 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. 

Ders dışı eğitim kurumları 

 

Mesafe ve hijyen gerekliliklerine uyma ve maksimum 100 katılımcı 
olması koşuluyla, 11 Mayıs'tan itibaren halk eğitim okullarında, diğer 
kamu, kilise, resmi ve özel ders dışı eğitim kurumlarındaki sınavlar 
da dahil olmak üzere geniş sınıflardaki etkinliklere izin verilmektedir. 
7 Mayıs'tan bu yana, çocuk ve gençlik çalışmaları için spor 
faaliyetleri  temassız olarak tekrar mümkün olmaktadır. 



30 Mayıs'tan itibaren sınırlı bir çalışma kapsamında gençlik 
çalışması, gençlik kültürü çalışması, gençlik sosyal çalışması ve 
eğitici çocuk ve gençlik koruması çalışmalarına izin verilecektir.  
Tatil ve grup gezilerine (örneğin gençlik derneklerinin) yönelik 
önlemler esas olarak bölgedeki koşullara göre alınabilir. 

12. 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 
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