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Eyalet yönetimi aşağıdaki bildiriyi yayınlamış bulunuyor:
Federal ve eyalet yönetimleri arasındaki istişarenin sonucu olarak alınan
kararlar Kuzey Ren-Vestfalya tarafından uygulamaya konuluyor ve buna
göre Koronavirüsten Korunma Kurallarında değişiklikler yapılıyor. 26
Mart tarihinden sonra 121.6 oranındaki 7 günlük eyalet vaka oranından
ötürü Kuzey Ren-Vestfalya ayrıca federal Acil Durum Freni
uygulamasını getiriyor: 8 Mart 2021 tarihinde gelen rahatlatıcı
değişiklikler, 100 vaka oranını aşan tüm bölgelerde ve bölgelere
ayrılmamış şehirlerde iptal edilecektir. Ancak, eyalet çapında 4800’ü
aşkın test merkezi olması sebebiyle ve Kuzey Ren-Vestfalya’daki siviller
için ücretsiz hızlı testlerin geniş tedarik yapısı sayesinde, etkilenen
belediyeler bu rahatlatıcı uygulamaları tamamen iptal etmek yerine
güncel negatif testlere sıkı şekilde bağlı olarak hizmetlerin
sunulabilmesini sağlayabileceklerdir.
Kural 29 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup, 18 Nisan 2021
tarihine kadar geçici olarak yürürlükte kalacaktır.
Artan enfeksiyon oranları sebebiyle Koronavirüs Acil Durum Freni,
detaylı yönetmelikleriyle Kurallara uygun şekilde eklenmiş bulunuyor.
Bölgesel farklılıklar, şehirlerde ve bölgelerde artan çeşitliliğe sahip
enfeksiyon oranlarını öne çıkarıyor:
Eğer bir bölgede veya bölgelere ayrılmamış şehirde 7 günlük vaka
oranı, arka arkaya gelen üç iş günü boyunca her 100 bin kişi başına
100 yeni enfeksiyon sayısını aşacak olursa, Koronavirüs Acil Durum
Freni devreye girecektir. Bu durumda etkilenen

belediye Sağlık Bakanlığı ile yakın şekilde çalışarak iki seçenekten
birisini seçebilecektir: 8 Mart 2021 tarihinde getirilen hafifletici kuralların
askıya alınması ve katı bir karantina, ya da test seçeneğinden
faydalanmak. Eğer test seçeneği seçilecek olursa, bu hafifletmeler
devam edebilecektir, ancak sadece güncel negatif test sonucu bulunan
müşteriler, ziyaretçiler ve kullanıcılar için.
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Sağlık Bakanı Karl-Josef Laumann şu yorumu yapıyor: “Kurallardaki bu
güncellemeyle Kuzey Ren-Vestfalya, yeni imkanlarla birlikte
Koronavirüs Acil Durum Freninden faydalanıyor olacaktır. Kuzey RenVestfalya versiyonu iki büyük fayda sağlamaktadır: etkilenen bölgeler ve
bölgelere ayrılmamış olan şehirler Acil Durum Frenini kullanabilir ve
kamusal hayata tekrar sınırlamalar getirebilirler. Ancak, test seçeneği,
koronavirüs enfeksiyonlarını yakalamak için bir ağ işlevi görmektedir.
Nüfusun test olması için teşvik sağlayarak virüsü taşıyan tespit
edilmemiş ve asemptomatik insanların tespit edilerek erkenden
filtreleme yapabilmemize imkan tanıyacaktır. Çünkü her pozitif hızlı test
bir PCR testini içermektedir, böylece enfeksiyon oranları bu kadar
farklılık gösterirken daha hedef odaklı ve etkili bir şekilde virüsle
mücadele edebiliriz.”
Bu yönetmelikler Paskalya tatili için de geçerli olacaktır. “Herkesin
Paskalya tatilinde evde kalmasını, gezmemesini ve AHA
yönetmeliklerine uymasını rica ediyorum. Virüsle mücadeleden her
birey ayrı ayrı sorumludur. Ayrıca federal yönetim büyük miktarlarda aşı
sağlanacağını duyurmuş bulunuyor. Aşılama yoluyla büyük adımlar
atabileceğimiz için bu bana ümit veriyor.”
29 Mart 2021 tarihinden itibaren Koronavirüsten Korunma
Kurallarında yapılan en önemli değişikliklerin kısa bir özeti:

Temas
kısıtlamaları

7-günlük vaka
oranı <100

7-günlük vaka
oranı >100, test
seçeneği olmadan

7-günlük vaka oranı
>100, test seçenekli

İki haneden
gelen en fazla
beş kişinin
kamusal
alanlarda bir
araya gelmesi
mümkündür.

Bir diğer haneden
en fazla bir kişiyle
kamusal alanda bir
araya gelmek
mümkündür. 14
yaşındaki ve daha
küçük çocuklar

Bir diğer haneden en
fazla
bir
kişiyle
kamusal alanda bir
araya
gelmek
mümkündür.
14
yaşındaki ve daha
küçük çocuklar
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14 yaşındaki ve
daha küçük
çocuklar bu
sayıya dahil
edilmez. Yaşam
düzenlerine
bakılmaksızın
çiftler aynı
haneden sayılır.

bu sayıya dahil
edilmez. Yaşam
düzenlerine
bakılmaksızın çiftler
aynı haneden sayılır.
Paskalya tatili (1-5
Nisan) boyunca
istisna: bu süreye
dair yönetmelik 50100 arası vaka
oranına tekabül
etmektedir, örneğin
en fazla beş kişi
olacak şekilde iki
haneden gelen
insanlar (14 yaşına
kadar olan çocuklar
sayılmamaktadır).

bu sayıya dahil edilmez.
Yaşam düzenlerine
bakılmaksızın çiftler aynı
haneden sayılır. Paskalya
tatili (1-5 Nisan) boyunca
istisna: bu süreye dair
yönetmelik 50-100 arası
vaka oranına tekabül
etmektedir, örneğin en fazla
beş kişi olacak şekilde iki
haneden gelen insanlar (14
yaşına kadar olan çocuklar
sayılmamaktadır).

Kütüphaneler
/ arşivler, vs.

Hijyen ve mesafe
yönetmeliklerine
katı şekilde
uyulması kaydıyla
faaliyetlerine izin
verilmektedir.

Faaliyetler, sipariş
edilen veya geri
kazanılabilen
ortamların teslimatı,
alınması ve iadesi
ile sınırlıdır.

Hijyen ve mesafe
yönetmeliklerine katı
şekilde uyulması
kaydıyla faaliyetlerine
izin verilmektedir.
Sadece hızlı testten
negatif sonuç
alanlar kabul
edilecektir. Test, 24
saatten eski olamaz.

Müzeler,
sergiler,
saraylar,
kaleler,
anıtlar, vs.

Müzeler, sanat
sergileri, galeriler,
saraylar, kaleler,
anıtlar ve benzeri
tesisler randevu
verilerek ve takip
edilebilirlik
sağlanarak
faaliyete devam
edebilir. Kapalı
alanlarda aynı
anda bulunan
kişiler, 20 metre
karede bir kişiyi
aşmamalıdır.

Faaliyet göstermesi
yasaktır.

Müzeler, sanat
sergileri, galeriler,
saraylar, kaleler,
anıtlar ve benzeri
tesisler randevu
verilerek ve takip
edilebilirlik sağlanarak
faaliyete devam
edebilir. Kapalı
alanlarda aynı anda
bulunan kişiler, 20
metre karede bir kişiyi
aşmamalıdır. Sadece
hızlı testten negatif
sonuç alanlar kabul
edilecektir. Test, 24
saatten eski olamaz.
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Giriş kuralları
bulunan
hayvanat
bahçeleri ve
arazi parkları

Kritik ürünler
satmayan
ticari tesisler

Hayvanat
bahçeleri
önceden randevu
alınarak ve takip
edilebilirlik
sağlanarak
faaliyet
gösterebilir.
Kapalı alanlarda
aynı anda
bulunan kişiler,
20 metre karede
bir kişiyi
aşmamalıdır. Dış
mekanda metre
kare başına insan
sayısı gereksinimi
bulunmamaktadır.

Kritik ürünler
satmayan
perakende
tesislerine
(bakkaliye, kimya
malzemesi, çiçek
mağazası vs.)
randevu ile
alışveriş imkanı
sunmalarına izin
verilmektedir
(aynı anda mülk
içinde bulunan
müşteri sayısı, 40
metre karede bir
müşteriyle sınırlı
olmalıdır).
Randevu
alınması ve
ziyaret süresi
kısıtlaması
gerekmektedir.

Ziyaretçilerin iç
mekan sergi ve
gösterim alanlarına
erişim sağlaması
yasaktır.

İmtiyaza sahip
olmayan işletmelerin
faaliyetleri
yasaklanmıştır.

Hayvanat bahçeleri
önceden randevu
alınarak ve takip
edilebilirlik sağlanarak
faaliyet gösterebilir.
Kapalı alanlarda aynı
anda bulunan kişiler,
20 metre karede bir
kişiyi aşmamalıdır. Dış
mekanda metre kare
başına insan sayısı
gereksinimi
bulunmamaktadır.
Sadece hızlı testten
negatif sonuç alanlar
kabul edilecektir.
Test, 24 saatten eski
olamaz.

Kritik ürünler
satmayan perakende
tesislerine (bakkaliye,
kimya malzemesi,
çiçek mağazası vs.)
randevu ile alışveriş
imkanı sunmalarına
izin verilmektedir (aynı
anda mülk içinde
bulunan müşteri
sayısı, 40 metre
karede bir müşteriyle
sınırlı olmalıdır).
Randevu alınması ve
ziyaret süresi
kısıtlaması
gerekmektedir.
Sadece hızlı testten
negatif sonuç alanlar
kabul edilecektir.
Test, 24 saatten eski
olamaz.
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Yakın temas
gerektiren
hizmetler

Müşteri ile arada
1.5m’lik minimum
mesafe
sağlanamayan ve
yakın temas
gerektiren
hizmetlere,
Kurallarda
belirtilen hijyen
gereksinimlerinin
karşılanması
koşuluyla izin
verilmektedir.
Eğer müşteri
yüze uygulanan
kozmetik
hizmetlerinde
olduğu gibi
hizmet sırasında
maske
takamayacaksa,
müşterinin o gün
için bir negatif
test sonucu
olmalıdır ve
çalışanlar da
düzenli olarak
test edilmelidir.

Müşteri ile arada
1.5m’lik minimum
mesafe
sağlanamayan ve
yakın temas
gerektiren
hizmetlere izin
verilmemektedir.
Tıbben gerekli
hizmetler, kuaförlük
hizmetleri, tıbbi
olmayan ayak bakım
hizmetleri ve iş
amacıyla kişilerin
taşınması bunlara
dahil değildir.

Müşteri ile arada
1.5m’lik minimum
mesafe
sağlanamayan ve
yakın temas
gerektiren hizmetlere,
Kurallarda belirtilen
hijyen
gereksinimlerinin
karşılanması
koşuluyla izin
verilmektedir. Sadece
hızlı testten negatif
sonuç alanlar kabul
edilecektir. Test, 24
saatten eski olamaz.

Sapma gösteren vaka oranları olması halinde diğer yönetmelikler
Eyalet çapındaki “Acil Durum Freni tedbirlerine” ek olarak; arka arkaya
7 gün boyunca, 100.000 kişi başına 100 yeni enfeksiyondan fazlasını
ve eyalet ortalamasından yukarısını tutarlı şekilde gösteren bölgeler ve
bölgelere ayrılmamış şehirler (Landeszentrum Gesundheit her gün
yayınlamaktadır) veya özellikle kritik önemi bulunan diğer bir
enfektiyolojik durumun mevcut olduğu yerlerde, özel sebeplerle bu
Kurallarda belirtilenler dışında ekstra koruyucu tedbirlerin gerekli olup
olmadığı incelenecektir. Bunlar Sağlık, Çalışma ve Sosyal İşler
Bakanlığı ile koordinasyon halinde düzenlenebilecektir.

7 gün boyunca vaka sayısının tutarlı olarak ve ciddi olarak, 100 bin kişi
başına 50’den az olduğu bölgeler ve bölgelere ayrılmamış şehirler
(Landeszentrum Gesundheit her gün yayınlamaktadır); Çalışma, Sağlık
ve Sosyal İşler Bakanlığı ile koordinasyon halinde, Kurallar
kapsamında hangi koruyucu tedbirlerde hafifletme yapılabileceğine
karar verebilecektir.
Koronavirüsten Korunma Kurallarında yapılan diğer değişiklikler:
 En fazla beş çocuktan oluşan gruplar ile başlangıç seviyesi
yüzme dersleri için yüzme havuzları açılabilir.


Mevcut Hamburg mevzuatına dayalı olarak ve Kurallarda
belirtilen hijyen yönetmeliklerine uyulması suretiyle bronzlaşma
salonları açılabilir, çünkü bu tesislerde kişisel temas
gerekmemektedir.

İlgili yönetmelikler şu adreste yayınlanmaktadır: www.land.nrw.
Sorusu olan vatandaşlar için telefon numarası: 0211 8555.
Basın bültenine dair sorularınızı lütfen Çalışma, Sağlık ve
Sosyal İşler Bakanlığı basın ofisine gönderiniz - telefon:
0211 855-3118.
Bu

basın

bültenine

şu

Sosyal medya gizlilik politikası

adresten

de

ulaşılabilir:

www.land.nrw
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