20 Kasım tarihinden itibaren geçerli CoronaSchVO’ya dair Sıkça Sorulan Sorular

Arttırılmış kısıtlamaların amacı nedir?
Son haftalarda koronavirüs enfeksiyonları katlanarak arttı. Bu oranda büyümeye devam
etmesi sağlık bakım sisteminde aşırı yüklemeye yol açabilir. Bu sıkılaştırılmış tedbirlerin
amacı bulaşma sayılarını azaltmak ve böylece sağlık ve bakım sektörünün kapasitesinin
tükenmesini engellemek ve bulaşma yollarının kontrolden çıkmasını önlemektir.

Yeni Koronavirüsten Korunma Kuralları nerede geçerlidir?
Kurallar tüm kamusal alanlar için bağlayıcıdır. Bunlar, yasanın 13. Maddesinin özel koruması
kapsamına girmeyen tüm alanlardır.

İnsanlar özel alanda da yönetmeliklere uymalı mıdır?
Elbette, mümkün olan her yerde. Enfeksiyondan korunmaya dair temel kuralları anlama
kapasitesi bulunan herkesin buna uygun davranarak kendisini ve diğerlerini, kaçınılması
mümkün olan bulaşma risklerinden koruması gerekmektedir. Bu, özel alanlarda da
sorumluluk sahibi şekilde davranmayı gerektiriyor. Kasım ayındaki hedef, bulaşma
sayılarındaki süratli artışı durdurarak sağlık ve bakım sisteminin aşırı yüklenmesini
önlemektir.

Yeni kurallar okullarda ve günlük bakım merkezlerinde uygulamaya konulacak mı?
Başta çocuk günlük bakım merkezlerinin ve okulların faaliyetleri olmak üzere,
Koronavirüsten Korunma Kurallarının önceki yönetmelikleri değişmemiştir.

Kamusal alanda kaç kişi bir araya gelebilir?
Kamusal alanda herkesten minimum 1.5m’lik mesafe korunmalıdır.
Bu sadece aşağıdaki sıra dışı durumlarda görmezden gelinebilir:









en fazla iki hanenin insanları bir araya geliyorsa, maksimum 10 kişiye kadar izin
verilebilir
Bakımla ilişkili sebeplerle veya yardıma gerek duyan yaşı küçük kişi(ler) için eşlik
edilirken
İlgili binalarının dışındaki etkinlikler dahil, okullarda ve günlük bakım merkezlerinde
Kamusal oyun alanlarındaki çocuklar için
Toplu taşımada
Acil durumlarda, itfaiye ve polis hareketlerinde
İşle ilgili çok acil toplantılarda
Cenazelerde ve belediye nikahlarında yakın akrabalar arasında

Müzisyenlerin mesafesi ne olmalıdır?
Şarkı söyleyenler veya üflemeli çalgı çalanlar, kendi aralarında ve diğer insanlara göre 2 m
gibi daha fazla bir mesafe gözetmelidir.

Maskeler nerede takılmalıdır?
Önceki yönetmelikler değişmemiştir. Temel kural, minimum mesafenin sağlanamayacağı her
yerde maskelerin sürekli takılmasıdır. Kapalı kamusal alanlarda, eğer bu alanlar müşterilere
ve ziyaretçilere açık alanlarsa minimum mesafe gereksinimine uyulurken de maske takılması
gereklidir. Önceki yönetmelikler toplu taşıma, okul ve günlük bakım merkezleri için aynı
kalmıştır.

Maske gereksinimine uymayan kişilerin tesisleri veya hizmetleri kullanmaları men
edilecektir.

Yatılı hasta tesislerindeki yakınlarımı ziyaret edebilir miyim?
Robert Koch Enstitüsünün tavsiyelerine ve direktiflere uyulması şartıyla ve tesise özel ziyaret
planlarının olması halinde yatılı sağlık ve bakım tesislerindeki hastalar ziyaretçi almaya
devam edebilir. Yerel yönetmelikler, hastaların tamamen izole edilmesiyle
sonuçlanmamalıdır.

Okul dışı eğitim hizmetlerinde kısıtlamalar bulunuyor mu?
Evet. Eğitimle veya çalışmayla ilgili olmayan tüm eğitmenlik hizmetleri yasaklanmıştır. Bu
özellikle eğitim sağlayıcıları tarafından spor hizmetlerinin sağlanması, müzik okullarının
hizmetleri, ayrıca çocuklar ve ergenler için sağlanan rekreasyon hizmetleri ile ilgilidir.
Ancak sosyal ve gençlik hizmetleri veren tesisler, 10 kişiye kadar açık kalabilecektir.

Sürücü sınıflarına ve ehliyet sınavlarına izin veriliyor mu?
Evet. Taşıtlarda sadece öğrenciler, eğitmenler, öğretim adayları ve sınav görevlileri mevcut
olabilir.

Kültür tesislerine ne olacak?
Tiyatro, opera, konser salonu, sinema ve diğer kamusal veya özel (kültürel) tesislerde konser
veya gösterim yapılması 30 Kasım 2020’ye kadar yasaklanmıştır. Bu ayrıca müze, kültür

sergileri, galeri, saray, kale, anıtlar ve benzer tesislerdeki faaliyetler için de geçerlidir.
İstihdam amaçlı deneme sürelerine de bu dönemde izin verilmeye devam edilecektir.
Sadece arabalar arasında 1.5m mesafe bulunmak kaydıyla arabalı sinemalara izin verilecektir.

Amatör spor tesislerine ne olacak?
Tüm kamusal ve özel spor tesisleri, jimnastik salonları, yüzme havuzları ve benzeri tesislerde
yapılan eğlence amaçlı ve amatör sporlar 30 Kasım 2020 tarihine kadar yasaklanmıştır.
Kişinin kendi başına, bir diğer kişiyle veya sadece kendi hanesinden olanlarla, iç mekanlı spor
alanlarının dışında spor yapması hariç tutulmuştur. Takımlı ve temaslı sporlar, dış mekan
dahil, geçici olarak yasaklanmıştır.
Okul atletizmine, akademik araştırmalar için pratik atletizm sınavlarına ve eğitime Kuzey
Ren-Vestfalya’daki eyalet hizmet merkezlerinde ve federal merkezlerde izin verilmektedir.

Profesyonel sporlara izin veriliyor mu?
Profesyonel liglerdeki müsabakalar, profesyonel binicilik sporları ve at yarışı ve diğer
profesyonel sporlara, eğer tüm gereksinimler karşılanırsa ve uygun enfeksiyondan korunma
konseptleri mevcutsa izin verilmektedir. 30 Kasım 2020 tarihine kadar izleyicilerin
müsabakalara katılması yasaktır. Profesyonel sporcu eğitimlerine izin verilmektedir.

Dinlence ve eğlence amaçlı tesislere ne olacak?
Aşağıdaki tesislerin 30 Kasım 2020 tarihine kadar faaliyetleri yasaklanmıştır:







yüzme havuzları, su parkları, saunalar, spalar ve benzeri tesisler
eğlence parkları, iç mekan oyun alanları ve benzeri (iç mekan veya dış mekan)
dinlence tesisleri.
kumarhaneler, ganyan bayileri ve benzeri tesisler,
kulüpler ve benzeri tesisler,
genelevler, seks işçiliği mekanları ve benzeri tesisler,
gemi, vagon, tarihi tren ve benzerlerindeki gezintiler.

(Sabit) perakende mağazalardaki alışverişlerde kısıtlamalar mevcut mu?
Tüm sabit perakende konumları açık kalacaktır. Perakende mağazalarda aynı anda bulunan
müşteri sayısı NRW perakende kararı uyarınca satış alanının her on metre karesi başına bir
kişiden fazla olamaz.
Bu yönetmelik
geçerlidir.

esnaf ve hizmet sağlayıcıların işletme binaları için de orantılı olarak

Müzeler, sergiler, yıllık pazarlar, özel pazarlar ve benzeri etkinlikler 30 Kasım 2020 tarihine
kadar yasaktır.

Fiziksel yakınlık gerektiren hizmetlere izin veriliyor mu?
En başta yüz uygulamaları, kozmetik, tırnak bakımı, manikür, masaj, dövme ve piercing
olmak üzere müşteriyle 1.5m’lik minimum mesafenin sağlanamayacağı hizmetler ve
meslekler 30 Kasım 2020 tarihine kadar yasaklanmıştır.
Aşağıdakiler dahil değildir:






(fizik tedavi uzmanları, mesleki terapistler, ebeler, konuşma patologları, odyolog,
optisyen, ortopedik ayakkabı yapanlar vs. gibi) sağlık bakım alanındaki hizmet
sağlayıcılar ve meslek çalışanları,
ayak bakımı ve kuaför salonları,
tıbbi açıdan gerekli meslekler ve hizmetler,
ticari amaçlarla kişiler için araba ile ulaşım yapılması.

Etkinliklere ve toplanmalara izin veriliyor mu?
Koronavirüsten Korunma Kurallarındaki özel yönetmeliklerin kapsamadığı etkinlikler ve
toplanmalar 30 Kasım 2020 tarihine kadar yasaktır.
Duruma göre ve koşullara uyulması kaydıyla, diğer bazı durumlara ek olarak aşağıdakilere
hala izin verilmektedir:







Toplantı Yasası uyarınca toplanmak (örn. eylemler)
Örn. siyasi parti toplantıları veya kan bağışları gibi, nüfusun temel ihtiyaçlarını
karşılamak, kamusal güvenliği ve düzeni sürdürmek veya kamusal hizmetleri ve refahı
desteklemek amacına sahip toplanmalar
dijital olarak yapılamayacak durumda olan, hukuki dayanağı bulunan komite
toplantıları
cenazeler
belediye nikahları.

Lokantalar ve gıda hizmeti veren tesisler açık mı?
30 Kasım 2020 tarihine kadar lokanta, han, paket ürün tesisi, pub, kafe ve diğer gıda hizmeti
tesislerinin faaliyetleri yasaklanmıştır. Şirket yemek alanları ve eğitsel alanlardaki (örn. okul
ve üniversiteler) yemek alanları tesislerin kullanıcılarına ve çalışanlarına hizmet için açık
kalabilir. Ancak yemeklerin teslimatına ve taşınmasına izin verilmektedir.

Turist gezilerine izin veriliyor mu?
Hayır. 29 Ekim 2020 tarihinden sonra başlayacak turizm amaçlı gecelik konaklamalar 30
Kasım 2020 tarihine kadar yasaklanmıştır. Yetkili kullanıcılar tarafından devamlı şekilde
kiralanmış veya sahibi olunan mülklerin kullanılması ve devamlı olarak sabitlenmiş mobil
evler, RV’ler vs. turizm sayılamaz ve izin verilmektedir.

Kurallara uyulup uyulmadığı denetlenecek mi ve ihlallerin cezası nedir?
Tüm sorumluluk sahibi makamlar ve devlet görevlileri aktif ve tutarlı şekilde bu kuralları
uygulayacaktır ve gerektiğinde cebri olarak eyleme geçilecektir.
İhlaller, idari suç
çarptırılabilecektir.

sayılmaktadır.
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