
Kuzey Ren-Vestfalya’da 100’ün üzerinde insidansta güncel 

korona düzenlemeleri             (Tarih: 26 Nisan 

2021) 

 

7 günlük insidans, 100’ün üzerinde olduğunda ne olur? 

150’nin üzerinde olduğunda? Peki ya 165’in üzerinde 

olduğunda? 

Bir ilçede son 7 gün içinde 100.000 kişi başına 100’ün üzerinde yeni enfeksiyonun çok 

günlük insidansta (RKI’ye bildirilen rakamlar belirleyicidir), ülke çapında bir “acil durum 

freni” devreye girer. Bu, özellikle şu anlama gelir: İnsidans, üç gün boyunca üst üste 100’ün 

üzerindeyse, yeni Enfeksiyon Koruma Yasası’nda belirtilen ek önlemler ertesi günden itibaren 

uygulanacaktır. 

İnsidans birkaç gün içinde 150’nin üzerine çıkarsa, temel tedarike yönelik olmayan işletmeler 

kapanmalıdır. 

İnsidans birkaç gün boyunca 165’in üzerine çıkarsa, okullar da uzaktan eğitime geçer ve 

gündüz bakımevindeki yerinde bakım, acil bakım hariç, sona erer. 

İnsidans tekrar 100’ün, 150’nin veya 165’in altına düşerse 

ne olur? 

Etkilenen ilçede veya bağımsız şehirde, 7 günlük insidans, üst üste beş iş günü boyunca 100, 

150 ve 165 değerinin altına düşerse, ilgili eşiğe atanan önlemler ertesi günden itibaren tekrar 

iptal edilir. 

Enfeksiyon Koruma Yasası’ndaki (”Federal acil durum 

freni”) yeni düzenlemeler ne zamandan itibaren ve ne 

zamana kadar geçerlidir? 

Enfeksiyon Koruma Yasası’ndaki yeni düzenlemeler (”Federal acil durum freni”) 23 Nisan 

2021’de yürürlüğe girdi ve ilgili ilçedeki veya bağımsız şehirdeki insidanslara bağlı olarak en 

erken 24 Nisan 2021’den itibaren başlayacaktır. Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı, 

hangi günden itibaren, hangi ilçelerde ve bağımsız şehirlerde, hangi düzenlemelerin geçerli 

olduğunu açıklayacaktır. “Federal acil durum freni” önlemleri en geç 30 Haziran 2021’de 

sona erecektir. 

Geçerli insidansları nerede bulabilirim? 

Robert Koch Enstitüsü’nün ilçelerdeki veya bağımsız şehirlerdeki insidanslar 

hakkında,“Federal acil durum freni” için ilgili verilere bir genel bakış burada 

bulabilirsiniz: www.rki.de/inzidenzen. 

http://www.rki.de/inzidenzen


100’ün üzerinde bir insidansta, özel buluşmalar için ne 

geçerlidir? 

Kamuya açık ve özel alanlarda özel buluşmalar, yalnızca kendi hane halkı üyeleri ile başka bir 

haneden bir kişi ile izin verilir ve bu kişiye kendi hanesine ait 14 yaşın altındaki çocukları 

eşlik edebilir. 

100’ün üzerinde bir insidans olduğunda, sokağa çıkma 

yasağı geçerlidir, bu nasıl düzenlenmektedir? 

22.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı vardır. Ancak, saat 22.00 ile 24.00 arası 

bireyler için açık havada fiziksel egzersizlere izin verilir, örneğin yürüyüş, bisiklet, koşu. 

Ayrıca, mesleki veya resmi faaliyetlerin uygulanması, (veteriner) tıbbi acil durumlar, bakım 

ve erişim haklarının kullanılması, desteğe ihtiyacı olan veya reşit olmayan kişilerin bakımı, 

ölmekte olan kişilere refakatçilik, hayvanların bakımı gibi geçerli sebepler, sokağa çıkma 

yasağından muaf tutulur. Bunlara rağmen, sokağa çıkma yasağı, Meclis Yasası’ndaki 

cemaatler ve dini uygulamak için hizmet eden toplantılar için geçerli değildir. 

100’ün üzerinde bir insidansta, spor için ne geçerlidir? 

Açık havada (ayrıca açık hava spor tesislerinde de) bireysel sporların tek başına, iki kişiyle 

veya kendi hane üyeleriyle temassız bir şekilde uygulanmasına izin verilir. 14 yaşın altındaki 

çocuklar için en fazla 5 kişilik gruplar halinde spora izin verilir, rehberler tarafından eşlik 

edilebilir. 

Toplu taşımada ne geçerlidir? 

Taksiler de dahil olmak üzere yerel ve uzak mesafeli toplu taşımada, solunum koruma 

maskesi (FFP2 veya benzeri) takmak artık genel olarak (100’ün altındaki insidansta da) 

zorunludur. Cerrahi maske artık yeterli değildir. 

100’ün üzerinde bir insidansta hangi mağazalar açık 

kalabilir? 

150 insidans değerine kadar tüm mağazalar açık kalabilir. Ancak, giriş kurallarında 

farklılıklar vardır. 

150 insidansın üzerinde, sadece belirli mağazalar açık kalabilir. Ayrıntılı olarak: 

Haftalık pazarlar, gıda marketleri (büfeler dahil), içecek dükkanları, sağlık evleri, bebek ürünü 

mağazaları, eczaneler, tıbbi malzemeler satan yerler, kişisel bakım mağazaları, 

Optikçiler, işitme uzmanları, 

benzin istasyonları, gazete bayileri, 

kitapçılar, 

çiçekçi dükkanları, 

atölyeler, 

postaneler, bankalar, 

çamaşırhaneler, 



hayvan pazarları, yem ve bahçe malzemeleri satan mağazalar 

ve toptan satış mağazaları 

her zaman açık kalacaktır. 

Ayrıca, 100’ün üzerindeki insidanslarda, daha sıkı bir kişi sınırlaması uygulanır: 20 

metrekarelik satış alanı başına sadece 1 müşteri (100 insidansa kadar:  10 metrekareye 1 kişi). 

Kitapçılara ve bahçe malzemesi satan mağazalara yapılan ziyaretler, insidans ne olursa olsun, 

sadece randevu ile ve 40 metrekarelik satış alanı başına 1 müşteri ile sınırlıdır. 

Tüm diğer ticari mağazalar, 150 insidans değerine kadar açık kalır. Alış verişe, önceden 

randevu alındığında izin verilir ("Click&Meet"); ancak 100’ün üzerinde bir insidansta, sadece 

günlük negatif test sonucu mevcutsa mümkündür. 40 metrekarelik satış alanı başına sadece bir 

müşteri kabul edilir. 

150’nin üzerinde bir insidans değerinde mağazalar kapalı kalmalıdır, ancak o zaman bile 

sipariş edilen ürünlerin alınması mümkündür ("Click&Collect"). 

100’ün üzerinde bir insidansta, kültürel kurumlar için ne 

geçerlidir? 

Tiyatrolar, opera binaları, konser salonları ve sinemalardaki etkinlikler ve konserler, 100’ün 

altında insidansta arabalı sinemalar hariç, yasaktır. 

100 insidansa kadar, müzeler, sanat sergileri, galeriler, saraylar, kaleler, anıtlar ve benzeri 

tesisler önceden rezervasyon yapılması kaydıyla açıktır. 100’ün üzerinde bir değerde 

kapanmaları gerekmektedir. 

100’ün üzerinde bir insidansta, hayvanat bahçeleri ve 

botanik bahçeler için ne geçerlidir? 

100 insidansa kadar, hayvanat bahçeleri ve botanik bahçeler önceden rezervasyon yapıldıktan 

sonra tamamen açıktır, 100 insidans aşıldığında sadece dış alanlar açık olacaktır, ayrıca bu 

durumda ziyaretçiler günlük negatif test sonucu sunmalıdırlar (6 yaşın altındaki çocuklar 

hariç). 

100’ün üzerinde bir insidansta, eğlence tesisleri için ne 

geçerlidir? 

Spor salonları, eğlence parkları, kapalı oyun alanları, yüzme havuzları, kulüpler, oyun 

salonları, kumarhaneler ve fuhuş tesisleri kapalı kalır, bahis kabul noktaları ve solaryumlar 

kapanır. 

100’ün üzerinde bir insidansta, gastronomi ve konaklama 

teklifleri için ne geçerlidir? 



100’ün altındaki insidansta geçerli olduğu gibi, Kuzey Ren-Vestfalya’da aşağıdakiler 

geçerlidir: 

Gastronomi işletmelerinin sadece paket servisi olarak satış yapmalarına izin verilir. 

Tıbbi veya hemşirelik bakımı veya sosyal ve etik nedenlerden dolayı acil olarak gerekli 

olmadıkça, özel amaçlar için gecelik konaklamaya izin verilmez. 

100’ün üzerinde bir insidansta, vücutla yakın temaslı 

hizmetler için ne geçerlidir? 

Tıbbi, tedavi amaçlı, bakım amaçlı veya pastoral hizmetler hariç, vücuda yakım temaslı 

hizmetler yasaktır. Ayrıca kuaförler ve pedikür yapanlar açık kalabilir. Solunum koruma 

maskesi (FFP2 veya benzeri) takmak zorunludur, ayrıca kuaför ve pedikür ziyaretleri için 

günlük negatif bir test sonucu gereklidir. 

100 ve 165‘in üzerinde bir insidansta, okullarda ne 

geçerlidir? 

Kuzey Ren-Vestfalya’daki gergin pandeminin bir sonucu olarak, okul genellikle bir sonraki 

duyuruya kadar sadece dönüşümlü derslerde gerçekleşir; son sınıflar ve özel eğitim okulları 

hariç tutulur. 

Yüz yüze eğitime katılım için, öğrencilerin ve öğretmenlerin haftalık olarak iki test yapmaları 

gerekmektedir. 

165’in üzerindeki bölgesel insidansta, yüz yüze dersler sona erer ve uzaktan eğitim başlar. 

Son sınıflar ve özel eğitim okulları hariç tutulur. Bölgesel burada, bir ilçe veya bağımsız bir 

şehirdeki insidansın geçerli olduğu anlamına gelir. Tek bir ilçe belediyesindeki insidans 

önemli değildir. 

Sınavlar, özellikle final sınavları, Federal Yasa anlamında bir ders değildir ve bu nedenle 

mevcut çalışma kısıtlamalarından etkilenmez. 

Eğitim desteği teklifleri sağlanmaktadır. 

100 ve 165‘in üzerinde bir insidansta, anaokullarında ve 

gündüz bakımevlerinde ne geçerlidir? 

165'lik insidansa kadar, ilgili ilçede veya bağımsız şehirde sınırlı, düzenli çalışma gerçekleşir. 

165'lik insidans aşıldığında, yerinde bakım sona erer. İhtiyaç odaklı acil durum desteği 

sağlanmaktadır. 

Ofisler için ne geçerlidir? 

7 günlük insidanstan bağımsız olarak şunlar geçerlidir: Zorunlu operasyonel nedenler engel 

olmadıkça, şirketler çalışanlarına kendi evlerinde ofis işi yapma seçeneği sunmalıdır. 

Çalışanlar, kendileri için herhangi bir sebep olmadığı sürece teklifi kabul etmelidir. 

İşverenler, uzaktan çalışan personeline haftada iki test sunmakla yükümlüdür. 

100’ün üzerinde bir insidansta, kiliseler açık olacak mı? 



Dinin uygulanmasına hizmet eden toplantılara (Anayasanın 4. Maddesine göre), Korona 

Koruma Yasası, Madde 1, Paragraf 3 uyarınca izin verilir. 

Bir Federal Devlet, yeni Federal acil durum freninden 

daha katı düzenlemeler getirirse ne olur? 

Bu durumda, ülke tarafından getirilen katı düzenlemeler geçerlidir. 

Düzenlemelere uyulup uyulmadığını kim kontrol eder? 

Enfeksiyon Koruma Yasası kapsamındaki önlemlere uygunluk, yetkili makamlar; asayiş 

dairesi, sağlık müdürlüğü ve polis tarafından izlenmeye devam etmektedir. 

Neden başka faktörler değil de, insidans baz alınır? 

Yeni enfeksiyonlar, artan enfeksiyonun erken bir göstergesidir. Bunun sonucunda, sağlık 

sistemi üzerinde artan yük (özellikle yoğun bakım ünitelerinde ve solunum yerlerinde) ve 

ölümler sadece önemli bir gecikme ile kendini gösterir. 7 günlük insidans, yeni 

enfeksiyonların günlük dalgalanmalarını bildirir, günlük olarak yayınlanır ve herkes 

tarafından kolayca anlaşılır. 

Neden diğerleri değil de bu insidans sınırının değerleri 

seçildi? 

7 günlük 100 insidans sınır değeri, daha önce Federal Devletlerin Yönetmeliklerinde 

öngörülen ve aynı zamanda “acil durum freni” olarak da adlandırılan ek koruma önlemleri 

için eşik ile aynıdır. Federal yasama, önemli ölçüde daha yüksek bir enfeksiyon vakası 

durumunda daha fazla önlemin gerekli olduğunu düşünmektedir: 150 insidansı aşılması 

durumunda, temel hizmet dışı mağazaların kapatılması; 165’in üzerinde bir insidans 

durumunda, yüz yüze eğitiminin yasaklanması.  


