
Fragen und Antworten zur Coronaschutzverordnung ab 25. Januar 2021 

25 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak Koronavirüsten Korunma 

Kurallarına dair Sıkça Sorulan Sorular. 

 

Koronavirüsten Korunma Kuralları - 25 Ocak’tan itibaren yürürlüğe 

girecektir 

19 Ocak tarihinde federal ve eyalet yönetimleri mevcut 

tedbirleri ve yönetmelikleri uzatmakla kalmadı, yeni 

yönetmelikler de getirdi. Kuzey Ren-Vestfalya’da hangi 

yeni yönetmelikler yürürlüğe girecektir? 

Federal eyaletlerin liderleri ve Şansölye 19 Ocak tarihinde bir araya gelerek 11 Ocak 2021-14 

Şubat arasında geçerli olan tedbirleri ve yönetmelikleri uzatmaya ve virüsün yayılmasıyla 

daha etkili mücadele amacıyla ek tedbirler üzerinde mutabık kaldılar. Koronavirüsten 

Korunma Kuralları kapsamında Kuzey Ren-Vestfalya’daki yeni yönetmelikler 25 Ocak 2021 

tarihinde yürürlüğe girecektir.  

Eyalet Başbakanı Armin Laschet, federal çaptaki ve eyalet çapındaki görüşmelerin sonuçları 

hakkında kamuoyunu bilgilendirmiştir (video). 

Hangi temas sınırlandırmaları olacaktır? 

14 Şubat tarihine kadar aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir: 

Kamusal alanlardaki buluşmalar için sadece, bir hanenin üyeleri artı bir kişi arasında izin 

verilmektedir. Bu kişi, bakılmasını gerektirecek şekilde, kendi hanesinden gelen çocukları da 

yanında bulundurabilir; vesayet hakları açısından çocuktan ayrı yaşayan ebeveynler de 

yanında durabilir. 

Minimum mesafe gereksinimine dair önceki istisnalar çoğunlukla aynı kalmıştır ve 

Koronavirüsten Korunma Kuralları 2. Madde 2. Fıkrada okunabilir. Bu istisnalar diğerlerinin 

yanı sıra oyun bahçesinde oynayan çocuklar, maskelerle toplu taşıma kullanımı, yaşı küçük 

olanlara eşlik edilmesi veya denetlenmeleri, ayrıca bakıma muhtaç diğer kişiler için geçerlidir.  

Maske gereksinimi konusunda değişiklik var mı? 

Evet. 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren tıbbi maske belirli yerlerde takılmak zorundadır. 

Koronavirüsten Korunma Kurallarına göre tanımlı tıbbi maskeler, cerrahi maskelerdir (EN 

14683 – pakette belirtilmiş olmalıdır) veya KN95/N95 ya da FFP2 standartlarıyla uyumlu 

olan maskelerdir. Tıbbi maske takma sorumluluğu, minimum mesafeye uyulmasına 

bakılmaksızın şu yerlerde geçerli olacaktır: 

https://www.land.nrw/de/media/video/presse-briefing-zur-aktuellen-lage-und-zu-weiteren-massnahmen-der-landesregierung-im-70


 perakende mağazalar, eczaneler, benzin istasyonları, bankalar vs. ayrıca tıbbi 

uygulama ve benzeri tıbbi tesislerde, 

 toplu taşıma, tren istasyonları ve durakları, 

 oturulan yerler dahil olmak üzere, dini hizmetler veya diğer türlü dini toplanmalar 

sırasında. 

Federal yasaya göre (SARS-CoV-2 Mesleki Güvenlik Kuralları - 20 Ocak 2021, Çalışma ve 

Sosyal İşler Federal Bakanlığı) 1.5 m’lik mesafeye uyulmayan hallerde de çalışma yerlerinde 

tıbbi maske takılmalıdır. Bu durumda işveren, tıbbi maske sağlamaktan sorumlu olacaktır. 

Maske gereksimi aşağıdaki alanlarda geçerliliğini sürdürmektedir, buralarda kumaş maske 

yeterlidir: 

 halka açık kamusal alanlarda, bu alanlara yapılan girişler takip edilsin veya edilmesin, 

müşterilere ve ziyaretçiler tarafından erişime açıksa, 

 pazarlar ve benzeri dış mekan satış alanları, 

 perakende dükkanlarının önü ve onlara ait park yerleri ve geçiş yolları, 

Kumaş maskeler neden bazı yerlerde artık yeterli 

görülmemektedir? 

Pandemi sırasında yüzün kapatılmasının oldukça etkili bir yöntem olduğu kanıtlanmıştır. 

Kumaş maskeler, giyen kişiye, etrafa sağladığından daha az koruma sağlamaktadır. Virüsün 

potansiyel, özellikle bulaşıcı mutasyonları kapsamında, federal ve eyalet yönetimlerine göre 

tıbbi maskeler (cerrahi maske olarak da bilinen maskeler veya KN95/N95 veya FFP2 

standartlarına uygun maskeler) kumaş maskelerden daha iyi koruma sağlamaktadır zira kumaş 

maskeler herhangi bir filtreleme standardını karşılamamaktadır. Yani kullanmanın güvenli 

olduğu garanti edilememektedir. 

19 Ocak 2021 tarihli federal ve eyalet kararına göre Kuzey Ren-Vestfalya’da tıbbi maskeler; 

perakende mağazalarında, tıbbi uygulama mekanlarında ve toplu taşımada (tren istasyonları 

ve duraklar dahil) 25 Ocak 2021’den itibaren kullanılmalıdır. Bu ayrıca oturulan yerler dahil 

olmak üzere, dini hizmetler veya diğer türlü dini toplanmalar sırasında da geçerlidir. 

Tıbbi maskeler nelerdir ve nasıl tanıyabiliriz? 

Tıbbi maskeler; FFP2/FFP3 maskelerini (valfsiz) ve benzeri maskeleri, örneğin koronavirüs 

pandemisi için solunum koruma maskelerini (CPA maskeler örn. KN95/N95) kapsamaktadır. 

Hastanede ve muayenehanelerde muhtemelen cerrahi maskeleri görmüşsünüzdür. Sentetik 

malzemelerden yapılmış olup dikdörtgen şekillidir, kıvrımlı dokuları vardır, genelde yeşil 

veya mavi renktedirler. Bu maskeler DIN EN 14683 standardına uymaktadır ve tıbbi yüz 

maskeleri olarak uygundurlar. FFP2 maskeleri (DIN EN 149 standardına göre üretilmektedir) 

genelde çok katmanlı beyaz yapağıdan yapılır ve gaga şeklindedir. 

FFP2 maskelerinin (ve benzer CPA maskelerinin) özellikleri MAGS güncel bilgi broşüründe 

listelenmiştir. OP maskeleri ve FFP2 maskeleri, tıbbi eşyalar ve kişisel koruyucu ekipmanlar 

olarak, Avrupa’da pazarlanmadan önce özel, yasalara göre düzenlenmiş bir prosedürden 

geçmek zorundadır. Dolayısıyla hepsinde üretici beyanı, özgün model kimliği, CE etiketi 

bulunur ve üretici, bu Avrupa güvenlik gereksinimlerini karşıladığını ilan eder. Cerrahi 

maskelerde bu bilgiler maske yerine pakette bulunabilmektedir. 

https://broschuerenservice.mags.nrw/files/3/f/3f4c1e48bac2b5f29e973d3039ec31af.pdf


Çocuklar için maske gereksinimi var mı? 

Okul çağına gelmemiş çocuklar, maske gereksiniminden muaftır. Tıbbi maskenin zorunlu 

olduğu alanlar dahil olmak üzere, tıbbi maskeler 14 yaş altındaki çocuklara tam uymadığında 

kumaş maske yeterlidir. 

Ev-ofisi kullanma zorunluluğu bulunuyor mu? 

Federal Bakanlık, mümkün olan her durumda işverenlerin çalışanlarına evden çalışma izni 

vermesi gerektiğini öngören bir yönetmelik geçirdi (SARS-CoV-2, Mesleki Güvenlik 

Kuralları - 20 Ocak 2021, Çalışma ve Sosyal İşler Federal Bakanlığı, 20 Ocak 2021). Bu, iş 

yerine gidiş ve geliş sırasında fiziksel teması azaltmayı amaçlamaktadır. Bu kural kısa zaman 

sonra yürürlüğe girecektir. 

Gıda hizmeti ve gecelik konaklama için geçerli 

yönetmelikler nelerdir?  

Lokantalar ve umuma açık eğlence mekanları kapalı olacaktır. Bu ayrıca kantin ve 

yemekhaneler için de geçerlidir. 

Sadece teslimat ve geçerken almaya izin verilmektedir. Şirket kantinleri ile eğitim 

kurumlarındaki yemekhaneler, eğer kapatılmaları halinde, izin verilen eğitim hizmetlerine ve 

sürekli iş süreçlerine engel çıkacak ise, bu durumda eğitim kurumlarının kullanıcılarına ve 

personeline hizmet için açık kalabilirler. 

Özel amaçlı gecelik konaklamalar yasaklanmıştır. İş/resmi sebeplerle gecelik konaklamalar 

bundan muaftır. 

Perakende dükkanları kapalı olacak mı? 

Evet. 14 Şubat tarihine kadar perakende dükkanları kapalı kalacaktır. Bu durum şunlar için 

geçerli değildir: bakkaliye satan dükkanlar, geçerek alma ve teslimat hizmetleri, içecek 

dükkanları, çiftçi pazarları, eczaneler, sağlık gıda mağazaları, tıbbi dükkanlar, bebek ürünleri 

dükkanları, kimyagerler, benzin istasyonları, bankalar, kredi kooperatifleri, posta ofisleri, 

büfeler ve gazete satış stantları, yem dükkanları ve hayvan ihtiyaçlarına yönelik dükkanlar, 

toptancı müşterilere hizmet veren toptancılar, ve sosyal hizmetlerin (gıda bankası gibi) 

sağladığı gıda hizmetleri. 

Posta siparişiyle yapılan işlere ve müşterilerin ürünleri 

geçerek almasına izin veriliyor mu? 

Evet. Posta siparişiyle yapılan işler ve sipariş edilen ürünlerin teslimatına izin verilmektedir. 

Müşterilerin sipariş verilen ürünleri geçerek almasına sadece temassız yapılabiliyorsa ve 

enfeksiyon önleyici tedbirlere uyularak izin verilmektedir. 

Yapı marketlerine açılma izni verilecek mi? 



Yapı ve bahçe marketlerine sadece işletmelere hizmet için izin verilmektedir. Diğer kişilerin 

girmesine izin olmayacaktır. 

Okullar için getirilen yönetmelikler nelerdir?  

Yüz yüze eğitim 14 Şubat 2021 tarihine kadar askıya alınmıştır. 

11 Ocak 2021 Pazartesi gününden itibaren tüm seviyeler ve sınıflar için eğitim çevrimiçi 

yapılmaktadır. Bu yönetmelik, mezun olacak sınıflar için de geçerlidir. 

Koronavirüse ve okullara dair kapsamlı bilgilere şu siteden ulaşabilirsiniz: Eğitim ve Okul 

Bakanlığının web sitesi. 

Ebeveynlerin sağlayamaması halinde, okullarda günlük 

çocuk bakımı hizmeti olacak mı? 

Evet. Ancak mümkün ise tüm ebeveynlerin çocuklarına evde bakmaları ve böylece fiziksel 

temas kapsamının azaltılması istenmektedir. 

Aynı zamanda 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren tüm okullar, riskli duruma sahip çocuklar 

veya evde bakılma imkanı olmayan 1. sınıf - 6. sınıf arası öğrenciler için çocuk bakım hizmeti 

sunmaktadır. 

Özel okullarda veya devlet okullarında, özel bakım ve eğitim gereksinimleri (örneğin mental, 

fiziksel ve motor gelişim açısından gereksinimleri) bulunan öğrenciler için daha büyük 

öğrenciler dahil olmak üzere ebeveynler veya vasiler ile koordinasyon halinde bunlar 

sağlanmalıdır. 

Günlük bakım merkezleri için getirilen yönetmelikler 

nelerdir? 

11 Ocak 2021 ve 14 Şubat 2021 arasında şunlar geçerlidir: 

Günlük bakım garantisi devam etmektedir, ancak ebeveynlerden mümkün olan her durumda 

çocuklarına kendileri bakmaları yönünde ısrar edilmektedir. Giriş yasağı yoktur. 

Günlük bakıma gerçekten gerek duyan çocuklar devam edebilir. Koronavirüs pandemisinin şu 

anki durumundan ötürü sabit gruplar gerekli olduğundan, aileler ve tesisler arasında anlaşılan 

bakım kapsamı 10 saat indirilecektir (45 ise 35, 35 ise 25, 25 ise 15 saate). Sabit personele ve 

programa sahip çocuk bakım merkezlerinde bakım kapsamı aynı kalacaktır. 

Ebeveynlerin çocuk bakımı ihtiyacı olursa bu yardımı alacaklardır. Bu; profesyonel, aileyle 

ilgili veya çocukla ilgili sebepler için mevcuttur. 

Hiçbir çocuğun karantina sebebiyle zarar görmesi gerekmemelidir. Ebeveynler, çocuklarının 

günlük bakım merkezi veya bakıcıları ile güvene dayalı bir iletişim halinde olmalıdır. 

Mevcut günlük bakım hizmetleri sadece kritik mesleklere 

sahip ebeveynler için mi müsait olacaktır? 

http://www.schulministerium.nrw.de/
http://www.schulministerium.nrw.de/


Hayır. Günlük bakım sadece gerçekten ihtiyacı bulunan tüm çocuklar için mevcuttur. 

Üniversiteler ile müfredat dışı olan, kamusal hukuk 

eğitimi hizmetleri açık kalacak mı? 

Enfeksiyondan Korunma Yasasının gereksinimlerine uyulmak kaydıyla Üniversitelerdeki ve 

tıp okullarındaki eğitimlere ve sınavlara izin verilmektedir. 

Dersler, eğer çevrimiçi yapılamayacak gibiyse veya öğrencilere ağır zararı olmadan 

ertelenemiyorsa, yüz yüze verilebilir. 

Yüz yüze sınavlara ve hazırlıklara sadece, eğer zorunlu sebeplerle ertelenemeyeceklerse veya 

sınavı alan öğrencilerin yerini değiştirmek mümkün değilse izin verilmektedir. 

Kültür tesislerine ne olacak? 

Tiyatro, opera, konser salonu, sinema ve diğer kamusal veya özel (kültürel) tesislerde konser 

veya gösterim yapılması 14 Şubat 2021’e kadar yasaklanmıştır. Bu ayrıca müze, sanat 

sergileri, galeri, saray, kale, anıtlar ve benzeri tesisler için de geçerlidir. Sadece arabalar 

arasında 1.5m mesafe bulunmak kaydıyla arabalı sinemalara izin verilecektir. 

Profesyonel müzisyenler için geçerli düzenlemeler 

nelerdir? 

Profesyonel amaçlarla gerekli provalara izin verilmektedir. Profesyonel müzisyenlerin radyo 

ve internet üzerinden yayın yapmak amacıyla izleyicisiz şekilde konser ve performanslarını 

gerçekleştirmesine izin verilmektedir. 

Eğlence amaçlı ve amatör sporlar için geçerli düzenlemeler 

nelerdir? 

Tüm kamusal ve özel spor tesisleri, jimnastik salonları, yüzme havuzları ve benzeri tesislerde 

yapılan eğlence amaçlı ve amatör sporlar geçen baharda olduğu gibi yasaklanmıştır. Bu ayrıca 

tenis ve golf gibi spor tesisleri/kulüpleri için de geçerlidir. Mesafe gereksinimlerine uyulması 

kaydıyla yürüyüş, tempolu koşu vs. hala izin verilmektedir. 

Dinlence tesislerinin durumu nedir? 

14 Şubat 2021 tarihine kadar aşağıdakilerin faaliyetleri yasaklanmıştır: 

 yüzme ve halka açık havuzlar, bronzlaşma salonları, saunalar, kaplıca ve benzeri 

tesisler, 

 hayvanat bahçeleri, eğlence parkları, iç mekan oyun alanları ve benzeri (iç mekan 

veya dış mekan) dinlence tesisleri, 

 kumarhane salonları ve benzeri tesisler, 

 kulüpler ve benzeri tesisler, 

 genelevler, seks işçiliği mekanları ve benzeri tesisler, 



 gemi, vagon, tarihi tren ve benzerleri ile yapılan gezintiler. 

Ganyan ve iddia bayilerinde sadece biletlerin vs. kabulüne izin verilmektedir. Ziyaretçilerin 

bu tesislerde ekstra zaman harcaması yasaktır (örneğin bahislere dair etkinlik ve oyunların 

takip edilmesi gibi). 

Etkinliklere ve toplanmalara izin veriliyor mu? 

Koronavirüsten Korunma Kurallarındaki özel yönetmeliklerin kapsamadığı etkinlikler ve 

toplanmalar 14 Ocak 2021 tarihine kadar yasaktır. 

Diğerlerine ek olarak aşağıdakilere, her duruma ayrı izin gereksinimiyle izin verilmektedir: 

 Halk Toplantıları Yasasına uygun toplanmalar (örn. gösteri düzenlenmesi)  

 halka temel hizmetleri sunma amaçlı faaliyetler, kamusal emniyete ve düzene veya 

kamu hizmetlerinin ve gereksinimlerin sağlanmasına hizmet eden faaliyetler (örneğin 

kan bağışları veya seçim bölgesi adaylarının atanması amaçlı parti toplanmaları) ile, 

hukuki veya nesnel sebeplerle 14 Şubat 2021 tarihine kadar ertelenemeyen faaliyetler 

 yasal olarak tayin edilmiş organların, şirketlerin, partilerin, birliklerin veya ev 

sahiplerinin derneklerinin çevrimiçi yapılamayacak olan toplantıları 

 cenazeler 

 belediye nikahları 

 dini hizmetler. 

Dini hizmetler ve diğer dini toplanmalar için geçerli 

yönetmelikler nelerdir? 

Kiliseler ve topluluklar, yerel pandemi koşullarına göre dini amaçlarla hangi toplanmaların 

yüz yüze yapılacağına karar vermeli ve ilgili otoriteleri bilgilendirmelidir. 

Minimum mesafe gereksinimine uymalı, katılımcı sayısını kısıtlamalı, tesis kapasitesinin 

aşılma ihtimali olan durumlarda toplanmalar için kayıt gereksinimi uygulamalı, katılımcıların 

oturulan yerler dahil tıbbi maske takmasını zorunlu kılmalı (cerrahi maskeler veya KN95/N95 

veya FFP2 standartlarını karşılayan maskeler), ziyaretçi iletişim bilgilerini kaydetmeli ve 

toplu şarkı söylemekten kaçınmalıdırlar. 

Koronavirüsten Korunma Kuralları Madde 1 fıkra 3 uyarınca, dini hizmetler ve diğer dini 

toplanmalar amacıyla, Kiliseler ve dini topluluklar tarafından derlenecek olan yönetmelikler; 

kiliseler ve diğer dini toplulukların yönetici organları tarafından şu makama gönderilmelidir: 

Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Şansölyeliği. 

  Bu adrese SADECE KİLİSELER VE DİNİ TOPLULUKLARIN DİĞER YÖNETİCİ 

ORGANLARI e-posta gönderebilir: Referat_I_B3@stk.nrw.de.   

 Bir kiliseye veya diğer yönetici organa bağlı olmayan topluluklar, ilgili belediye ile 

iletişime geçebilir. 

Bir kiliseye veya yönetici organa ait olan toplulukların ilgili kilise veya yönetici organ 

kapsamında güvenlik konseptlerini koordine etme zorunluluğu olacaktır. 

mailto:Referat_I_B3@stk.nrw.de


Koronavirüsten Korunma Kurallarına dair başka bir 

sorunuz mu var? 

Bu adrese bir e-posta gönderebilirsiniz: corona@nrw.de. 

mailto:corona@nrw.de

