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Hafifletilmiş Haliyle Koronavirüsten 

Korunma Amaçlı Yeni Kurallar Pazartesi 

Gününden İtibaren Geçerli Olacak  

100 kişiden kalabalık bazı etkinlikler ile 50 kişiye varan özel şenlikler kısıtlamalarla mümkün 

olabilecek / 10 kişiye varan iç mekan temas sporlarına ve 30 kişiye varan dış mekan 

sporlarına izin verilecek / Diğer bazı dinlence ve eğlence tesisleri açılabilecek 

Hükümet aşağıdaki bildiriyi yayınlamış bulunuyor: 

15 Haziran 2020 / Pazartesi tarihinden itibaren Kuzey Ren-Vestfalya’da Koronavirüsten 

Korunma Kurallarında bazı değişiklikler yürürlüğe girecektir. Bunlar, bilhassa katılımcılarla 

irtibata geçilebilmesi açısından bazı gereksinimlere uyulması şartıyla izin verilecek olan, 

100’ü aşkın katılımcıya sahip etkinlik ve toplanmaların yanı sıra perakende sektörü için de 

uygulanmakta olan kapsamlı erişim kısıtlamalarına getirilecek yeni hafifletilmiş kurallarla 

ilgilidir. Hijyen, güvenlik tedbirleri ve katılımcılarla irtibata geçilebilmesine dair 

gereksinimler kapsamında yıl dönümleri, evlilikler, vaftiz törenleri, doğum günleri veya 

mezuniyetler gibi istisnai durumlar için düzenlenen özel partilere 50 katılımcıya kadar izin 

verilecektir. Ayrıca çeşitli gereksinimlere uyulması şartıyla barlar, zindelik tesisleri ve su 

parkları faaliyetlerine devam edebilecektir. 

Hafifletmeler ayrıca temas sporları için de geçerli olacaktır. Pazartesi gününden itibaren iç 

mekanda 10 kişiye ve dış mekanda 30 kişiye varan katılımlarla temas sporlarına izin 

verilecektir. Topluluk ve eğlence sporları kapsamındaki spor müsabakaları çeşitli 

gereksinimlere uyulması şartıyla oditoryumlarda yapılabilecektir. 

Kamusal alandaki önemli temas kısıtlamaları ile kamusal ve müşteri trafiği bulunan belirli 

alanlarda ağız ve burun korumaları giyme sorumluluğu devam edecektir. Ayrıca büyük 

etkinlikler 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yasak kalmaya devam edecektir. 

Kuzey Ren-Vestfalya bölgesinde pandemi durumunda yaşanan pozitif gelişmeler, koronavirüs 

koruma tedbirlerinde değişiklikler yapılmasını mümkün kılmaktadır. 20 Nisan’da uygulanan 

ilk hafifletilmiş kurallardan beri Kuzey Ren-Vestfalya’da yeni enfeksiyon sayısı yüzde 75’den 

fazla azalmıştır. Bu gelişme de koronavirüs pandemisine dair hükümetin yol haritasını 

desteklemektedir. İnsanların büyük çoğunluğunun sorumluluk sahibi ve dikkatli davranışları, 

sorumluluk sahibi bir normalleşmeye giden yolda sonraki adımların atılmasını mümkün 

kılmaktadır. Koruyucu tedbirlerde ılımlı hafifletmeler ve ayarlamalar yapılması, pandeminin 

sürekli olarak değerlendirilmesinden çıkacak sonuçlara tabidir. 

Koronavirüsten Korunma Kurallarının yeni versiyonu 15 Haziran 2020 Pazartesi günü 

yürürlüğe girecek ve geçici olarak 1 Temmuz 2020’ye kadar geçerli olacaktır. Metne bu 

bağlantıdan ulaşılabilmektedir: www.land.nrw. 

Yeni düzenlemenin ayrıntıları 

http://www.land.nrw/


Kuzey Ren-Vestfalya için Koronavirüsten Korunma Kurallarında 15 Haziran 2020 tarihinden 

itibaren aşağıdaki yeni düzenlemeler geçerlidir: 

1. Etkinlikler ve şenlikler  

Etkinlikler 
Hijyen ve mesafe kurallarına uygun şekilde 100 kişiye varan etkinliklere ve toplanmalara izin 

verilecektir. Düzenlemeler; hijyenin ve erişim kontrolünün sağlanması, 1.5m’lik minimum 

mesafenin korunmasının yanı sıra izleyicilerin ve katılımcıların takip edilebilirliği konularını 

kapsamaktadır. 100’ü aşkın katılımcıya sahip etkinlikler için ek gereksinimler bulunmaktadır. 

Bunlara sadece, ilgili sağlık makamlarıyla birlikte koordine edilmeleri halinde izin 

verilmektedir. Ayrıca bunlar için özel bir hijyen ve enfeksiyona karşı koruma konsepti 

gerekmektedir. 

Oturma planları yapılmış ise, sabit koltuklar bulunan etkinlikler için 1.5m’lik mesafe ve 

katılımcıların takip edilebilirliği gereksinimleri geçerli değildir. Bu ayrıca sabit koltukların 

sağlandığı müfredat dışı eğitsel hizmetler veya kültürel etkinlikler için de aynıdır. Takip 

edilebilirlik gereksinimleri, katılımcı verilerinin kaydedilmesini ve her bir kişinin oturtulduğu 

yeri belgeleyen oturma planının oluşturulmasını öngörmektedir. 

Halk festivalleri, şehir/köy/sokak fuarları, keskin nişancılık ve şarap etkinlikleri veya benzer 

geniş katılımlı şenlikler en azından 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yasak kalmaya devam 

edecektir. Bu ayrıca müzik etkinlikleri, festivaller ve benzeri kültürel ve spor festivalleri için 

de geçerlidir. 

Özel şenlikler 

Esasen toplumsal türde olan etkinlikler yasak kalmaya devam edecektir. İstisnalar ise belirli 

gereksinimlere uyularak organize edilebilecek olan yıl dönümleri, evlilikler, vaftiz törenleri, 

doğum günleri veya mezuniyetler gibi istisnai etkinlikler için düzenlenen şenliklerdir. Hijyen 

düzenlemelerine uyuluyorsa ve katılımcılarla irtibata geçilebilecekse, 50 katılımcıya varan 

şenlikler düzenlenmesi mümkündür. Bu gereksinimlere uyulması şartıyla, sivil cenaze 

törenlerinde veya cenazeyle ilgili toplanmalarda burun ve ağız korumaları takılması gerekli 

değildir. Bu etkinlikler ayrı alanlarda, gıda hizmeti verilen tesislerde ve otellerde yapılabilir. 

2. Perakendeciler, müzeler ve gıda hizmeti verilen yerler  

15 Haziran tarihinden itibaren perakende alanındaki kapsamlı erişim kısıtlamaları 

hafifletilecektir. Mağaza satış alanı kapsamında her 10 metrekare başına 1 kişi yerine, her 7 

metrekare başına 1 kişi girmesine izin verilecektir. Bu ayrıca müze, sergi ve hayvanat bahçesi 

ziyaretçilerine getirilen kısıtlamalar için de geçerlidir. 

Barlar, gıda hizmetlerinde geçerli olan hijyen ve enfeksiyondan korunma standartlarına göre 

faaliyetlerine devam edebilir. Kulüpler ve gece kulüpleri kapalı kalacaktır. Genelevler, 

randevu evleri ve benzeri tesislerin açılması yasak kalmaya devam edecektir. 

3. Eğlence ve dinlence tesisleri 

15 Haziran tarihinden itibaren kamusal alanlarda veya tesislerde ızgara yapmak mümkün 

olacaktır. 



Bit pazarları özel hijyen ve enfeksiyondan korunma konsepti gereksinimlerine uygun şekilde 

gerçekleşebilecektir. Sorumlu makamlar ile koordine edilerek, özel hijyen ve enfeksiyondan 

korunma konsepti gereksinimleri karşılanarak, sergicilerin çoğunun katıldığı geçici eğlence 

parklarına izin verilebilir. 

Zindelik tesisleri ve saunalar, hijyen ve enfeksiyondan korunma standartlarına uyarak 

faaliyetlerine devam edebilir. Bu ayrıca su parkları ve eğlence havuzları için de geçerlidir. 

Kulvarlı havuzların kullanımında bir kısıtlama olmayacaktır. 

4. Spor 

10 kişiye varan gruplar halinde iki hane halkından akraba olanlar veya aynı soydan akrabalar 

Pazartesi gününden itibaren iç mekanda temas sporlarını oynayabilecektir. Dış mekanda 30 

kişiye varan gruplar halinde temas sporlarına izin verilecektir. Her iki durumda da veri 

toplanarak katılımcılarla irtibata geçebilmek mümkün olmalıdır. 

Hijyen ve enfeksiyondan korunma konseptine uyulması şartıyla topluluk ve eğlence amaçlı 

spor müsabakalarına da iç mekanlarda ve oditoryumlarda izin verilecektir. 

 


