
Hala geçerli olan sınırlamalar nelerdir? 

18 Nisan tarihine kadar aşağıdaki kısıtlamalar geçerli olacaktır: 

Kişinin kendi hanesi ile bir diğer hanenin üyelerinin arasında kamusal alanlarda toplanmak, 
toplamda beş kişiyi aşmayacak şekilde, serbesttir. 14 yaşındaki ve daha küçük çocuklar bu 
sayıya dahil edilmez. Yaşam düzenlerine bakılmaksızın çiftler aynı haneden sayılır. Bir hane 
halkı (bu hanedeki insan sayısında sınır olmaksızın) diğer bir haneden gelen kişiyle bir araya 
gelebilir. Kontrole ihtiyacı olan çocuklara, kendi hanelerinden kişilerce eşlik edilebilir. Velayet 
hakkı açısından çocuklardan ayrı yaşayan ebeveynler de eşlik edebilecektir. 
Minimum mesafeye dair önceki istisnalar çoğunlukla aynıdır ve Koronavirüsten Korunma 
Kuralları 2. Madde 2. Fıkrada listelenmektedir. Bunlara oyun alanında oynayan çocuklar, 
toplu taşımanın kullanılması (tıbbi maskeler buralarda takılmalıdır), yardıma muhtaç olan ve 
yaşı küçük olan kişilerin kontrol edilmesi ve bu kişilere eşlik edilmesi bunlara dahildir. 
Koronavirüsten Korunma Kurallarına göre ayrıca gönüllü veya toplumsal araç hizmetlerinin 
kullanımına (örneğin aşı merkezlerine gidiş) izin verilmektedir. 

Maske gereksinimleri nelerdir? 

Tıbbi maske kullanma zorunluluğu belirli alanlarda hala geçerlidir. Koronavirüsten Korunma 
Kurallarına göre tıbbi maskeler (EN 14683 standardına uygun olduğu satış paketinde 
belirtilmesi gereken) cerrahi maskeler veya KN95/N95 ya da FFP2 standartlarına uygun 
maskeler ile (solunum valfi bulunmayan) daha yüksek standartlara uygun maskelerdir. Maske 
takma sorumluluğu, minimum mesafeye uyulmasına bakılmaksızın şu yerlerde geçerli 
olacaktır: 

 Tıbbi hizmetlerin verilmesi amacına sahip benzeri tesisler dahil, tıbbi uygulamalar ve 

ticari tesisler kapsamında iç alanlar, 

 

 Müzelerin, sanat sergilerinin, galerilerin, sarayların, kalelerin, anıtların ve benzeri 

tesislerin, hayvanat bahçeleri dahil, iç mekanları, 
 

 İç mekan alanlarında ve binalarda gerçekleşen sınavlar ve izin verilmiş olan yüz yüze 

eğitimler, 
 

 Taşıma hizmetleri kullanılırken, toplu taşıma ve tesislerinde, gönüllü veya toplumsal 

araç sürme hizmetleri sırasında, örneğin aşı merkezlerine giderken, 

 

 Güvenlik personeli, itfaiye, kurtarma hizmetleri ve afet müdahale personelinin servis 

taşıtlarını kullanması ve kişisel taşıt kullanımı hariç, diğer ulaştırma vasıtalarının iç 

alanlarında,  

 

 Minimum mesafeye uyulmaksızın, kuaförlük hizmetlerinin ve diğer yakın mesafeli 

mesleklerin veya hizmetlerin veya çıraklıkların ifa edilmesi ve faydalanılması 

sırasında, 
 



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

sırasında. 
 

 

Çalışma ve Sosyal İşler Federal Bakanlığının 21 Ocak 2021 tarihli federal yasası ((SARS-CoV-2 
Çalışma Yerlerine Dair Güvenlik Kuralları (Corona-ArbSchV)) uyarınca, 1.5 m’lik minimum 
mesafenin korunmadığı çalışma alanlarında tıbbi maske giyme zorunluluğu bulunmaktadır. 
Bu durumda işveren, tıbbi maske sağlamaktan sorumlu olacaktır. 

 

Maske gereksinimi (en azından tekrar kullanılabilir bir maske olması), tekrar kullanılabilen bir 
maskenin yeterli olacağı aşağıdaki alanlar için de geçerlidir: 

 İçeri kabul edilmenin izlendiği veya izlenmediği, müşterilere ve ziyaretçilere açık olan, 
kamuya açık iç mekanlar, 

 Pazarlar ve benzeri dış mekan satış alanları, 
 Perakende işletmelerinin tüm mülkiyet alanları ve park alanları, ayrıca girişten 10 

metre mesafedeki yürüme yolları. 

Çocuklar için maske gereksinimleri nelerdir? 

Okul çağına gelmeyen çocukların maske takması gerekli değildir. Tıbbi maske kullanımının 
öngörüldüğü alanlar dahil olmak üzere, tıbbi maskeler 14 yaş altındaki çocuklara tam 
uymadığında, tekrar kullanılabilir maske yeterlidir. 

Bakım merkezlerindeki ve okullardaki maske gereksinimleri 
nelerdir? 

 Okullarda tıbbi maskeler gerekli olup, 8. sınıfa kadar olan çocuklar, tıbbi maskeler 
henüz uymuyorsa, tekrar kullanılabilir maske takabilir. 

 Bakım merkezlerinde, özellikle tıbbi maske olmak üzere maske gereksinimi sadece 
yetişkinler için ve eğer diğer yetişkinlerle minimum mesafeyi koruyamayacaklarsa 
geçerlidir. Bu, uyuyakaldıklarında çocukların kaldırılması sırasında mesafenin 
korunmaması durumlarında da geçerlidir.  

Salonlar ve tıbbi olmayan pedikür yerleri ne zaman açılacak? 
Diğer hizmetler ne olacak? 

Kuaförlük, yüz bakımı, kozmetik hizmetleri, ayak bakımı, tırnak stüdyoları, manikür, masaj, 
dövme, piercing ve terzi provaları başta olmak üzere, müşteri ile 1.5 m’lik mesafenin 
korunamadığı hizmetlere ve mesleklere, Koronavirüsten Korunma Kurallarının hijyen 
gereksinimlerine katı şekilde uyulmak koşuluyla izin verilmektedir. Yüzde kozmetik bakım 
yapılması gibi, hizmetin tamamı veya bir kısmı boyunca maskenin müşteri tarafından 
takılmamasına izin veriliyorsa, bu hizmetler veya meslekler sadece, müşterinin o gün için 



negatif bir hızlı test veya bağımsız test yaptırmış olması koşuluyla sağlanabilir ve bu 
hizmetleri veya meslekleri ifa eden personelin iki günde bir hızlı veya bağımsız test sonucu 
alması gerekmektedir. 

Gıda hizmetlerine ve konaklamaya dair yasal durum nedir?  

Lokantalar ve umuma açık eğlence mekanları, ikinci bir bildiriye kadar kapalı olacaktır. Bu 
ayrıca kantin ve yemekhaneler için de geçerlidir. 

Sadece teslimat ve geçerken almaya izin verilmektedir. Eğitsel tesislerde yer alan yemek 
haneler ile şirket kantinleri, eğer kapatılmaları, izin verilmiş olan eğitim operasyonlarını veya 
iş süreçlerini aksatacaksa, eğitim tesislerinin kullanıcılarını ve çalışanları beslemek için 
çalıştırılabilirler. 

Özel amaçlı gecelik konaklamalar hala yasaktır. İş/hizmet seyahatleri muaf tutulmaktadır. 

Perakende sektörü için sonraki adımlar nelerdir? 

Perakende sektörü için sonraki adımlar nelerdir? 

Perakende sektörü için aşağıdakiler geçerlidir: 

1. Bakkaliye, alma ve teslimat hizmetleri, içecek marketleri, büfeler, çiftçi marketleri, 
eczaneler, sağlık gıda mağazaları, tıbbi mağazalar, bebek ürünleri mağazaları, 
kimyagerler, benzin istasyonları, bankalar, kredi birlikleri, posta ofisleri, gazete satış 
stantları, hayvan yemi mağazaları, evcil hayvan tedarik mağazaları ve gıda sunan 
sosyal tesisler açık kalacaktır. Toptan satış tesisleri toptancı müşteriler için açık 
olacaktır ancak nihai müşterilerin sadece bakkaliye almasına izin verilmektedir. 
Satışlarını bunlarla ve doğrudan ilişkili tedarik ürünleriyle kısıtlamaları koşuluyla, kısa 
ömürlü kesilmiş çiçek ve saksı bitkileri satan çiçek mağazaları ve diğer perakende 
mağazaları açık kalabilir. 

2. Tüm diğer perakende işletmeleri (kırtasiyeler, kitapçılar ve bahçecilik mağazaları) 
erişim kısıtlamaları ile birlikte açılabilir. Aynı anda mevcut bulunacak müşteri sayısı, 
her kırk metrekarelik satış alanı için bir müşteriyle sınırlı olmalıdır. Müşterilerin 
girmesine sadece önceden randevu almışlarsa izin verilecektir. Randevu kısıtlı bir süre 
aralığı ile kısıtlı olmalı ve takip edilebilirliği kolaylaştırmaya hizmet etmelidir. 

 

Yapı mağazaları açılabilir mi? 

Evet. Perakende açılışları bu mağazalar için de geçerlidir. 

İşletme sahiplerine tedarik sağlamak ve ayrıca özel müşterilere kısa ömürlü kesme çiçek, 
saksı bitkileri, sebze bitkileri ve tohumları (tohum, soğan, patates vs.) satmaları için yapı 
marketlerinin açılmalarına izin verilmektedir. 



Yapı marketleri özel müşterilere tüm ürün çeşitlerini sunabilir, ancak diğer yeni açılan 
perakende işletmelerinde geçerli olan erişim kısıtlamaları geçerli olacaktır: aynı anda mevcut 
bulunacak müşteri sayısı, her kırk metrekarelik satış alanı için bir müşteriyle sınırlı olmalıdır. 
Sadece önceden randevu alan müşterilerin girmesine izin verilecektir. Randevu kısıtlı bir süre 
aralığı ile kısıtlı olmalı ve takip edilebilirliği kolaylaştırmaya hizmet etmelidir. 

Posta siparişiyle yapılan işlere ve müşterilerin ürünleri 
geçerken almasına izin veriliyor mu? 

Evet. Belirli koşullar altında tüm perakende işletmelerinin müşteriler için tekrar açılıyor 
olmasına rağmen, posta siparişine dayalı işlere ve sipariş edilen ürünlerin teslimatına hala 
izin verilmektedir. 

Hangi koşullar altında sanat ve müzik eğitimlerine izin 
verilecektir? 

8 Mart tarihinden itibaren sanat ve müzik okullarının beş öğrenciye varan gruplar halinde yüz 
yüze eğitim vermesine izin verilmektedir. 

Geniş alanların yanı sıra hibrit ve alternatif eğitim seçenekleri mümkün olduğunca sık 
kullanılmalıdır. 

Eğitim ve öğretim için getirilen yönetmelikler nelerdir? 

Halk eğitim merkezleri ve dışarıdan yönetilen eğitim hizmetleri ile kişisel gelişim hizmetleri; 
entegrasyon amaçlı ve telafi edici temel eğitim hizmetleri/ eğitimleri ve sınavlar dahil tüm 
eğitim ve öğretim hizmetleri yasaktır. 

Bu yasaklama şunlar için geçerli değildir: 

 Kapalı alanlar dışında gerçekleşen kişisel eğitim ve diğer kişisel eğitim çalışmaları, 
 Devlet akreditasyonlu ikinci hak sertifikasyon programlarındaki mezuniyet sınıflarında 

yüz yüze eğitimler, 
 Mesleki yetkinliğe hazırlık amaçlı mezuniyet sınıflarındaki yüz yüze eğitimler, 
 Entegrasyon amaçlarına hizmet eden profesyonel ve bitirme sertifikası sınavlarının 

yanı sıra; sınava girenlerin yerini değiştirmenin uygulanabilir olmadığı ya da tarafsızlık 
veya yasal sebeplerle ertelenemediği hallerde, yüz yüze hazırlık çalışmaları dahil, 

 Pandeminin sebep olduğu dezavantajları azaltmak için koronavirüs pandemisi 
sırasında müfredat dışı eğitim ve destek hizmetlerini destekleme amaçlı 
yönetmelikler kapsamında hizmetlerin gerçekleştirilmesi şartıyla, Koronavirüs Destek 
Kararı 1. Bölüm uyarınca öğrenciler için kamu tarafından finanse edilen müfredat dışı 
eğitim hizmetleri. 

8 Mart tarihinden itibaren buna yapılan eklemeler: 

 En fazla beş öğrenciden oluşan gruplarda yüz yüze eğitim, 



 En fazla beş öğrenciden oluşan gruplar için ve dış mekanda 14 yaş ve altı çocuklardan 
oluşan en fazla 20 çocuktan oluşan gruplar için sosyal ve gençlik yardım tesisleri 
tarafından sunulan hizmetler. 

İstisnai hallere karşı mesafe gereksinimine ve güvenlik tedbirlerine sıkı şekilde uyulmalıdır. 
Ayrıca geniş alanların yanı sıra hibrit ve alternatif eğitim seçenekleri mümkün olduğunca sık 
kullanılmalıdır. 

Sürücü ehliyeti okullarına getirilen yönetmelikler nelerdir? 

Sürüş okullarının, pilot okullarının ve teknecilik okullarının çalışmasına izin verilmektedir. 
Sadece öğrencilerin, eğitmenlerin, yardım ve sınav denetmenlerinin taşıt veya uçak kokpiti 
içinde bulunmalarına izin verilmesi kaydıyla, minimum mesafe gereksinimi pratik eğitim için 
geçerli değildir. Herkes en azından FFP2 standardına uygun maske kullanmalıdır. 

Yüksek okullar ve kamusal yasalara tabi müfredat dışı eğitim 
hizmetleri açık kalacak mı? 

Yüksek okullardaki ve tıp okullarındaki eğitime, Enfeksiyondan Korunma Yasasında 
öngörülenlere uyulmak suretiyle izin verilmektedir. 

Dersler başka şekilde sağlanamıyorsa veya öğrencilere ciddi zararı olmadan ertelenemiyorsa 
yüz yüze yapılabilir. 

Yüz yüze sınavlara ve hazırlık çalışmalarına sadece sınavı alanların yeri değiştirilemiyorsa 
veya zorunlu koşullar yüzünden ertelenemiyorsa izin verilecektir. 

Yasalara tabi yüksek okullar, okullar, kurumlar ve diğer mesleki eğitim ve öğretim sağlayan 
benzer tesislerde mesleki eğitim ve hazırlık hizmetleri için yapılan sınavlar dahil, kurum içi 
eğitimler, mahkemelerde ve makamlarda verilenler dahil, yüz yüze yapılamaz. Bu kural; 
final/kariyer sınavı öncesindeki son eğitim dönemindeki bir yıllık eğitimi ve final yılındaki yüz 
yüze eğitimi kapsamamaktadır. Mümkün olan her durumda geniş alanlar kullanılmalıdır. 

Ev-ofisi kullanma zorunluluğu bulunuyor mu? 

Federal Çalışma Bakanlığının kabul ettiği kurallara göre (Corona-ArbSchV - 21 Ocak 2021) 
işverenler, mümkün olan her durumda çalışanlarının ev-ofis ortamında çalışmasına imkan 
tanımalıdır. Bunun amacı iş yerinde ve işe gidip gelirken oluşan kişisel temasları azaltmaktır. 
Kural yakında yürürlüğe girecektir. 

Amatör ve eğlence sporları için geçerli düzenlemeler 
nelerdir? 

Dış mekan tesislerinde yapılan sporlara 22 Şubat tarihinden itibaren izin verilmektedir. Bu 

artık bireysel sporlar, iki kişilik veya bir hane halkının üyelerinin yaptığı sporlar için de 



geçerlidir ve 8 mart tarihinden itibaren, en fazla iki haneden gelen en fazla beş kişiye kadar 

izin verilecektir. 14 yaşına kadar olan çocuklardan oluşan 20 kişiye varan gruplar en fazla iki 

eğitim personeli veya yetişkin denetmen ile dış mekanda spor oyunu oynayabilir. 

 

Spor sırasında minimum mesafe gereksinimi bu gruplar için geçerli değildir. Ancak, aynı spor 

alanındaki farklı bireyler veya farklı gruplar arasında en az 5 metrelik fark olmalıdır.  

22 Şubat 2021 tarihinden itibaren bireysel atletik eğitimlere dış mekanlarda izin 
verilmektedir. 
Spor tesislerinde soyunma odaları ve duş alma alanları gibi paylaşılan alanların kullanımı 
yasaktır. 

Jimnastik salonlarının, yüzme havuzlarının ve benzeri tesislerin şu anda açılması yasaktır. 

Kültürel etkinliklerin durumu nedir? 

Tiyatro, opera, konser salonu, sinema ve diğer kamusal veya özel (kültürel) tesislerde konser 
veya gösterim yapılması 18 Nisan 2021’e kadar yasak kalacaktır. Performansı sergileyenlerin 
2 metrelik minimum mesafeyi koruması ve izleyicilerin evlerinden görebilmeleri (pencere 
konserleri) koşuluyla bu tür etkinliklere izin verilmektedir. 

Profesyonel müzisyenler için geçerli düzenlemeler nelerdir? 

Profesyonel amaçlarla yapılan provalara izin verilmektedir. Profesyonel müzisyenlerin radyo 
ve internet üzerinden yayın yapmak veya kayıt yapmak amacıyla izleyicisiz şekilde konser ve 
performanslarını gerçekleştirmesine izin verilmektedir. 

Kültür tesislerinin, dinlence ve eğlence alanlarının durumu 
nedir? 

Bu alanda da değişiklikler vardır. 

Aşağıdakiler yasaklanmıştır: 

 (En fazla beş çocuktan oluşan gruplara sahip başlangıç dersleri dışında) yüzme 
havuzları ve eğlence havuzları, saunalar, termal banyolar ve benzeri tesisler, 

 İç mekandaki oyun alanları ve benzeri dinlence tesisleri, 
 Kumarhaneler ve benzeri tesisler, 
 Gece kulüpleri ve benzeri tesisler, 
 Genelevler, seks işçiliği tesisleri ve benzeri tesisler, 
 Gemi, vagon, tarihi tren ve benzerlerindeki gezintiler. 

Kurallara uygun şekilde hijyen gereksinimlerine uyulması şartıyla bronzlaşma salonlarına izin 
verilmektedir zira fiziksel temas gerekli değildir. 



Bahis bayilerine sadece bahis fişlerini, bahisleri vs. kabul etmeleri için izin verilmektedir. 
Ziyaretçilerin iddiaya girdikleri olay ve oyunları seyretmesi gibi, bu yerlerde ekstra zaman 
geçirilmesi yasaktır. 

Ziyaretçilerin önceden randevu almaları ve böylece basit bir takip edilebilirliğin sağlanması 
koşuluyla 8 Mart tarihinden itibaren müze, sanat sergisi, galeri, saray, kale, anıt ve benzeri 
tesisleri gezmesine izin verilmektedir. İç mekan tesislerinde aynı anda bulunan ziyaretçi 
sayısı, ziyaretçilere açılan alanda her 20 metre karede bir kişiyi aşmamalıdır.  

Hayvanat bahçelerine yapılan ziyaretler, takip edilebilirliğin sağlanması ve önceden randevu 

alınmasına bağlıdır. Burada da iç mekan alanlarında bulunan eş zamanlı ziyaretçi sayısı 20 

metre karede bir kişiyi geçemez. 

 

Etkinlikler ve toplanmalar tekrar organize edilebilecek mi? 

Hayır, henüz değil. Koronavirüsten Korunma Kurallarının özel yönetmeliklerine tabi olmayan 
etkinlikler ve toplanmalar geçici olarak yasak kalmaya devam edecektir. Diğerlerine ek olarak 
aşağıdakilere de izin verilmektedir (her bir duruma özel koşullar dikkate alınacaktır): 

 Toplantı Yasası uyarınca toplanmak (örn. eylemler) 
 Seçim için siyasi parti toplantıları veya kan bağışları gibi nüfusa temel hizmetlerin 

sağlanmasını, kamu güvenliğinin ve düzeninin korunmasını ve temel esasların yerine 
getirilmesini sağlayacak etkinlikler 

 Belediyenin öz-idaresi için yasal olarak öngörülmüş komitelerin toplantıları 
 Yasal olarak tayin edilmiş komitelerin, toplulukların, partilerin, birliklerin veya ev 

sahiplerinin derneklerinin çevrimiçi yapılamayacak olan toplantıları 
 Öncesindeki cenaze hizmeti dahil cenaze törenleri  
 Belediye nikahları 
 Dini hizmetler. 

Dini hizmetler ve diğer dini toplanmalar için geçerli 
yönetmelikler nelerdir? 

Kiliseler ve dini topluluklar, yerel bulaşma oranlarını baz alarak hangi kapsamda yüz yüze dini 
toplanmaların yapılabileceğini belirleyecek ve buna göre yerel makamları bilgilendirecektir. 
Minimum mesafe gereksinimlerine uyulmasını sağlayacak, katılımcı sayısını kısıtlayacak, 
ziyaretçi sayısının tesis kapasitesini aşmasının beklendiği toplanmalar için kayıt gereksinimi 
uygulayacak, katılımcıların otururken dahil olmak üzere tıbbi maske takılmasını zorunlu 
kılacak (cerrahi maskeler veya KN95/N95 ya da FFP2 standartlarına uygun maskeler 
kullanılmalıdır), katılımcıların irtibat bilgilerini kayıt altına alacak ve birlikte ilahi 
okunmasından kaçınacaklardır. 

Koronavirüsten Korunma Kuralları Madde 1 Fıkra 3 uyarınca kiliselerin ve dini toplulukların 
hazırlaması gereken dini hizmetler ve diğer dini toplanma yönetmelikleri şuraya ibraz 
edilmelidir: 



 Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Şansölyeliği (kiliseler ve dini toplulukların diğer ana 
organizasyonları için). Bu adrese SADECE KİLİSELER VE DİNİ TOPLULUKLARIN DİĞER 
YÖNETİCİ ORGANİZASYONLARI e-posta gönderebilir: Referat_I_B3@stk.nrw.de.   

 İlgili Belediye (bir kiliseye veya ana organizasyona ait olmayan topluluklar için). 

Bir kiliseye veya ana organizasyona ait olan toplulukların, kendi güvenlik konseptlerini ilgili 
kilise veya ana organizasyon dahilinde koordine etmeleri gerekmektedir. 

Koronavirüs Acil Durum Freni nedir? 

Eğer bir bölgedeki veya bölgelere ayrılmamış şehirdeki 7 günlük vaka oranı arka arkaya üç 
gün boyunca 100’ü aşarsa, Koronavirüs Acil Durum Freni ertesi iş günü devreye girecektir. 

Bu durumda mevcut izinler kaldırılarak daha katı sınırlamalar uygulamaya konacaktır. 
Örneğin bir haneden gelen bir kişinin, diğer haneden sadece bir kişi ile buluşmasına izin 
verilecektir. Ayrıca sipariş edilen ürünlerin alınması ve teslimat dışında, kritik olmayan 
perakende tesislerinin faaliyeti yasaklanacaktır. Bu da tıbben gerekli hizmetler, kuaför ve 
tıbbi olmayan ayak bakımı hizmetleri istisna olmak üzere, yakın temas gerektiren hizmetler 
için geçerli olacaktır. Eğer enfeksiyon oranı arka arkaya üç günlük süre boyunca 100’ün altına 
düşerse, kısıtlamalar tekrar kaldırılabilecektir. 

Ayrıca etkilenen belediyelere yeni geliştirilen test seçeneği sunulmuştur. Yani 

Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı ile anlaşmalı olarak belediyeler, yukarıdaki 

yönetmelikler kapsamında, ilgili gün için negatif hızlı tesit onayına sahip kişilerin, 

yukarıdaki hizmetlere erişebilecek durumda olduğuna karar verebilecektir. Bu da 

siviller için yeterince ücretsiz test olup olmadığına bağlıdır. Test opsiyonunun 

seçilmesi halinde bile yürürlükte kalmaya devam edecek olan temas sınırlamalarına 

dair daha katı yönetmelikler, bu durumdan etkilenmeden yürürlükte kalmaya devam 

etmektedir. 

Bölgeler ve bölgelere ayrılmamış şehirler için düzenlenen yönetmeliklere genel bakış: tedbir 
özeti linki  

Koronavirüsten Korunma Kurallarına dair başka bir sorunuz 
mu var? 

E-posta ile şu adrese gönderebilirsiniz: corona@nrw.de.  
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