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Koronavirüsten Korunma Kuralları 30 Eylül’e kadar geçici olarak yürürlükte 

kalacaktır  

Koronavirüsten Korunma Kuralları ne kadar süre devam 

edecektir? 

Koronavirüsten Korunma Kurallarına dair düzenleme süresi uzatılmıştır. En azından 30 Eylül 

2020 tarihine kadar geçerliliğini sürdürecektir. 

Bulaşmanın yayılmasına karşı bölgesel uyarlamalar ne 

zaman gerekli olacaktır? 

Eyalet yönetimi bölgeye özel tedbirlerle yayılmayı durdurma çabalarına devam etmektedir. 

100.000 kişiyi (7 günlük vakaları) içerecek şekilde son yedi günde 35 yeni vaka ile 

başlayacak bir koronavirüs durdurma tedbiri başlatılmaktadır. Bu eşiğin aşılmasından itibaren 

ilgili belediyeler, Landeszentrum Gesundheit ve ilgili ilçe yönetimleri derhal virüsün 

yayılmasını durdurmak için somut ve ek tedbirler almak üzere harekete geçecektir. 7 günlük 

vaka 50’yi geçtiğinde ek güvenlik tedbirlerinin acilen uygulanması gerekmektedir. Böyle 

durumlarda Emek, Sağlık ve Sosyal Çalışmalar Bakanlığı da karar sürecine dahil edilmelidir. 

Konaklamalarla ilgili hangi düzenlemeler geçerli 

olacaktır? 

Virüsün artarak yayılmasından ötürü özel ve bölgesel koronavirüs kurallarına tabi bir alandan 

gelen misafirler olması halinde bu kişiler sadece özel koşullara tabi olan otel, han, pansiyon 

vs. kullanabilecektir. Örneğin, misafirlerin koronavirüs testleri negatif olmalıdır. Bu test, varış 

tarihinden önceki 48 saatten daha geç olmayacak şekilde yapılmış olmalıdır (sonuçların ortaya 

çıktığı tarih başlangıç olarak baz alınır). Not: İş amacıyla zorunlu olan veya diğer makul 

seyahat sebepleri (akraba veya hayat arkadaşları ziyareti vs.) amaçlı konaklamalar bu 

düzenlemeye tabi değildir. 

Maske gereksinimi uzatılacak mı? 

Evet, şu an için 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılacaktır. 

Maske gereksinimi nerelerde geçerlidir? 

Ağız ve burun kapatıcı maske tüm ticari, kültürel ve eğlence amaçlı tesislerde; kamusal ve 

müşteri trafiği bulunan yerlerde, toplu taşımada, tıbbi uygulamalar ve benzeri sağlık bakım 

tesislerinde daima takılmalıdır. Not: Maske gereksinimine uymayanların ilgili binalara 

girmeleri ve ilgili hizmetleri almaları yasak olacaktır. 

Maske gereksiniminde istisnalar var mıdır? 



Evet, maske gereksinimi okul yaşına gelmemiş çocuklar için geçerli değildir. Tıbbi 

sebeplerden ötürü ağız veya burun kapatıcı maske takamayan kişiler de maske 

gereksiniminden muaftır. Tıbbi nedenler, talep üzerine sunulması gereken bir doktor raporu 

ile kanıtlanmalıdır. Ayrıca duyma sorunu olan veya sağır kişilerle iletişim gibi özel sebeplerle 

geçici olarak maske çıkartılabilir. 

Maske ihlalleri için verilen cezalar arttırılacak mı? 

Evet, toplu taşımada maske ihlallerine idari ceza olarak 150 Euro’luk ceza verilmektedir. 

Diğer durumlarda ihlal edenlere 50 Euro’luk ceza kesilmektedir. 

Temas kurmaya dair yasak düzenlemeleri ne anlama 

geliyor? 

On kişiyi geçmeyecek şekilde kamusal alanda grup olarak bir araya gelinebilir. Bu maksimum 

sayı, iki farklı haneden gelen kişiler veya doğrudan akraba olunan kişiler için geçerli değildir. 

Belirli alanlarda ağız ve burun koruyucu maske takma sorumluluğu ve 1.5m’lik genel mesafe 

gereksinimi hala geçerlidir. 

Belediye seçimlerinde oy kullanma odalarında mesafe 

gereksinimi hala geçerli olacak mıdır? 

Evet. 1.5 m’lik mesafe gereksinimi ile ağız ve burun kapatıcı maske takma gereksinimi oy 

kullanma odalarında ve dışındaki kuyruklarda geçerlidir. Sadece oy asistanları, eğer tüm diğer 

kişilerle aralarında minimum mesafeyi koruyabiliyorlarsa, oy kullanma ofisinde ağız ve burun 

koruması takmayabilirler. 

Engelli kişiler için bir soru: Toplantılara veya diğer insan 

gruplarına katılırken yardımcıları veya bakıcıları bu 

kişilere eşlik edebilir mi? 

Evet. Yardıma gerek duymanız halinde izin verilen sayıda kişi veya hane sayısı kapsamında 

bir yardımcı da bulunabilir. 

Basit ve özel takip edilebilirlik nasıl tanımlanmaktadır? 

Koronavirüs enfeksiyonu olması halinde hastanın bir araya geldiği kişilerin irtibat bilgileri 

sağlık makamlarına rapor edilmelidir. Konuk ağırlayanlar, ev sahipleri, tesis operatörleri, 

şirket sahipleri vs. tüm ziyaretçilerin rızasını alarak isim, adres, telefon numarası, ve (varsa) 

kalış sürelerini kayıt altına alarak, güvenli şekilde dört hafta saklamalıdır. Bu veriler izinsiz 

erişime karşı güvene alınmalı ve dört hafta sonra tamamen imha edilmelidir. “Basit takip 

edilebilirlik” ile kastedilen budur. 

“Özel takip edilebilirlik” ise yukarıdaki tüm verilerin yanı sıra, kişinin oturduğu yeri gösteren 

oturma tablosunu içermektedir. Böyle bir oturma tablosu oluşturmak zorunlu değildir. Ancak, 

oturma tablosu oluşturulması halinde belirli etkinliklerde koltuklar arası minimum mesafe göz 

ardı edilebilir. Bu seçenek kullanılırsa oturma tablosu da dört hafta tutulmalıdır. 



Etkinlikler ve toplanmalar için geçerli düzenlemeler 

nelerdir? 

300 katılımcıya varan etkinlikler ve toplanmalar sadece hijyen, kontrollü erişim ve (kuyruklar 

dahil) minimum 1.5m’lik mesafenin sağlanması açısından tüm uygun tedbirler alınmışsa 

gerçekleşebilir. Dış mekanlar hariç, basit takip edilebilirlik sağlanmak zorundadır. 

Katılımcılar etkinlik sırasında belirlenmiş yerlerinde oturuyorsa (özel takip edilebilirliğin 

garanti edilmesi sayesinde) minimum mesafe gereksinimine uyulması gerekmemektedir. 

Maske gereksinimi iç mekanda, kişi kendi yerinde değilken geçerlidir. 

300’den fazla katılımcıya sahip etkinlikler, özel hijyen ve bulaşmadan korunma konseptine 

sahip olmalıdır. 

31 Aralık 2020 tarihine kadar sergi, karnaval, kent/köy/sokak fuarları, atış yarışmaları, şarap 

festivalleri vs. gibi büyük çaplı şenlikler yasak kalacaktır. 

Düğün gibi sosyal etkinlikler için hangi düzenlemeler 

geçerli olacaktır? 

150 kişilik sınır hala geçerlidir. Güvenlik sebepleriyle alandaki tüm personeller (barmen, vs.) 

içerde ve dışarıda maske takmalıdır, ancak 150 kişilik sayıya dahil edilmeyeceklerdir. 

500 + kişilik etkinlikler için hangi düzenlemeler geçerli 

olacaktır? 

500’den fazla kişinin katılacağı etkinliklerde şu ana kadar zorunlu olan hijyen konseptine ek 

olarak, bu konsept, bu kadar çok sayıda kişinin tedbir gereksinimlerine uygun şekilde 

gelebileceğini ve gidebileceğini açıkça belirtmek zorundadır, örn. ekstra yolcu sayısı 

yüzünden toplu taşımaya yüklenme olmaması gibi. 

1000 + kişilik etkinlikler için hangi düzenlemeler geçerli 

olacaktır? 

1000’den fazla kişi sadece, eğer etkinlik konumu normal kapasitesinin üçte birini aşmayacak 

şekilde dolacaksa bir araya gelebilir. Yani 1000 kişi sadece, en az 3000 kişi için planlanmış 

konumlarda bir araya gelebilir. Bu kural daha yüksek rakamlar için de orantılı olarak 

geçerlidir. Spor etkinlikleri için 300 izleyici sınırı hala geçerlidir. Ayrıca 1000 kişilik eşiğin 

geçilmesi halinde, etkinliğin  sadece belediye makamlarından değil aynı zamanda sağlık 

bakanlığının onayını alması gerektiğini belirten eyalet çapında geçerli yeni bir düzenleme 

mevcuttur. Çünkü böyle büyük çaplı etkinlikler, genelde sadece yerel halkı ilgilendiren 

etkinlikler değildir. Belediye makamları bu hususları sağlık bakanlığı ile koordine edecektir. 

Kültür etkinlikleri için özel düzenlemeler bulunuyor mu? 

Diğer etkinlikler için de benzer düzenlemeler geçerlidir: özel hijyen tedbirleri, kontrollü 

erişim, temel minimum mesafe, kalıcı ve yeterli ortam havalandırması, basit takip 

edilebilirliğin sağlanması ve (varsa) maske gereksinimine uyulmalıdır. 300 izleyici sayısından 

itibaren, etkinliğe sadece özel hijyen ve enfeksiyon önleme konseptine uyulması halinde izin 

verilmesi mümkün olacaktır. 



Topluluk ve eğlence sporları için geçerli düzenlemeler 

nelerdir? 

Kamusal veya özel spor tesislerinde ya da kamusal alanda spor ve eğitime katılmak belirli 

koşullar kapsamında mümkündür. Bunlar hijyen kuralları, kontrollü erişim, 1.5m’lik 

minimum mesafenin korunması, duş, yıkama ve giysi değiştirme alanları dahil uygun bulunan 

tedbirleri kapsamaktadır. İç mekan sporlarında iyi seviyede havalandırma sağlanmak 

zorundadır. 

Temas sporları için hangi düzenlemeler geçerlidir? 

Birliğin tüzüğü veya oyun yönetmeliği tarafından izin verilen tüm oyuncular dahil olmak 

üzere 30 kişiye veya iki takıma kadar olan gruplar, temas sporları yapabilir. Basit takip 

edilebilirlik imkanı sağlanmalıdır. Spor festivalleri ve benzeri spor etkinlikleri en azından 31 

Aralık 2020 tarihine kadar yasaktır. 

Beden eğitimi için hangi düzenlemeler geçerlidir? 

Beden eğitimi için temas sporlarına da izin verilmektedir. Yüzme derslerine de izin 

verilmektedir. 

Hangi koşullar altında atletik yarışmalara izin 

verilmektedir? 

Hijyen, bulaşmanın önlenmesi, kontrollü erişim ve minimum 1.5m’lik mesafenin korunması 

tedbirlerine uyulması ön koşuluyla, topluluk ve eğlence amaçlı sporlara ve (profesyonel 

sporlar hariç olmak üzere) elit sporlardaki müsabakalara izin verilmektedir. Profesyonel 

sporlar için, belirli koşullar altında olmak şartıyla; at binme, at yarışı müsabakaları dahil 

olmak üzere, profesyonel liglere yetki veren özel düzenlemeler geçerlidir. 

 

Bölgesel liglerde veya yarışmalarda kaç seyircinin 

oynamasına izin verilecektir? 

16 Eylül'den itibaren, 300'den fazla seyirci, özel bir hijyen ve enfeksiyondan korunma 

konseptinin sunulması şartıyla, bölgesel liglerdeki veya yarışmalardaki oyunlara tekrar 

katılabilecektir. 1.000'den fazla seyirci için - diğer etkinliklerde olduğu gibi - spor tesisinin 

kapasitesinin üçte biri kadar bir üst sınır uygulanacaktır. 

 

Ülke çapındaki spor müsabakalarında seyirci düzenlemesi 

nasıl olacaktır? 

Federal eyaletler, Bundesliga maçları da dahil olmak üzere ülke çapındaki spor etkinlikleriyle 

ilgili olarak 15 Eylül'de ortak bir düzenleme üzerinde anlaşmaya varmıştır. İzin verilen seyirci 



sayısı her mekan için ayrı ayrı belirlenecektir. Altı haftalık bir deneme çalışması sırasında izin 

verilen maksimum kapasite, 1.000'den fazla seyirci ile ilgili stadyum veya salon kapasitesinin 

yüzde 20'sidir. Giriş ve çıkışta ziyaretçi akışını eşitleyerek ve alkol servisini ve tüketimini 

yasaklayarak 1,5 metre mesafe gerekliliği de garanti altına alınmalıdır. Oturana veya ayağa 

kalkana kadar ağız ve burun koruyucu takmak zorunludur. Tüm seyirci koltukları kalıcı olarak 

belirlenmiş olmalıdır. Misafir seyirci biletleri verilmeyecektir. Etkinliğin gerçekleştirileceği 

mekanda 100.000 kişi başına 7 günlük insidans 35 veya daha fazla ise ve enfeksiyon oranı net 

bir şekilde sınırlandırılamıyorsa, etkinliklere hiçbir seyircinin alınmasına izin verilmeyeceltir. 

Spa, sauna ve yüzme havuzları tekrar açılabilecek mi? 

Evet; zindelik tesisleri, su parkları ve yüzme havuzlarının tekrar açılmasına izin verilecektir. 

Saunalar ve benzeri tesisler tekrar açılabilirler. Bu zindelik hizmetleri ayrıca konaklama 

tesislerinde de tekrar kullanılabilecektir. İlgili hijyen ve enfeksiyondan korunma 

düzenlemelerine uyulması gerekmektedir. 

Ticaret için ne tür rahatlatıcı kararlar alınmıştır? 

15 Haziran tarihinden itibaren ticari mekanların alanına dayalı erişim sayısının takibinde bazı 

rahatlatıcı uygulamalar başlatılmıştır. İlgili mağazanın satış alanına göre, her on metre karede 

bir kişi yerine, her yedi metre karede bir kişi olacak şekilde kural hafifletilmiş olacaktır. 

Bu durum müze, sergi ve hayvanat bahçeleri için de 

geçerli olacak mıdır? 

Evet, her yedi metre kareye bir kişi yerine her on metre kareye bir kişi olacak şekilde ziyaretçi 

sınırı genişletilmiş olacaktır. 

Barlar tekrar açılabilecek mi? 

Evet, belirli gereksinimlerin karşılanmasının ardından tekrar açılmalarına izin verilmektedir. 

Kulüpler, gece kulüpleri ve genel evler için ne karar 

alınmıştır? 

Kulüpler, gece kulüpleri ve benzeri tesisler kapalı kalacaktır. Genelev tesislerinin ve 

araçlarının çalıştırılmasına sadece Korona Koruma Yönetmeliği Ekinde belirtilen hijyen ve 

enfeksiyon koruma standartlarına uygun olarak izin verilir. Hayat Kadınlarını Koruma Yasası 

Madde 2 Paragraf 6 uyarınca fuhuş etkinliklerine izin verilmez. 

Gıda hizmetleri için hangi düzenlemeler geçerlidir? 

Azami on kişi veya doğrudan akraba olanlar veya iki haneden gelen insanlar tek bir masada 

oturabilirler. Hijyen, erişim kontrolü, 1.5m’lik minimum mesafenin korunması ve takip 

edilebilirlik için uygun tedbirler alınmalıdır; buna dair ayrıntılar ilgili hijyen ve enfeksiyondan 

korunma standartlarında mevcuttur. Gıda hizmet tesisleri, 150 kişiye varan sayıda partilere ev 

sahipliği yapabilecektir (örn. düğünler, doğum günleri vs.). 



Nargile barları için hangi düzenlemeler geçerlidir? 

Nargileler çok sayıda kişilerce kullanılmamalıdır, sadece atılabilir ağız parçaları ve hortum 

parçaları ile birlikte kullanılabilir ve alanda tam ve kalıcı havalandırma sağlanmalıdır. 

Izgara yapılmasına izin veriliyor mu? 

Evet, kamusal alanlarda ve tesislerde ızgara yapılmasına artık izin verilmektedir. Temas 

kısıtlamalarına uyulması gerekmektedir (sadece 10 kişiye varan gruplar, yakın akrabalar, iki 

farklı haneden gelen insanlar). 

 


