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Basın Bülteni – 809/09/2020 

Kuzey Ren-Vestfalya, Koronavirüsten Korunma 
Kurallarının kapsamını genişletiyor: Noel 
pazarları ve özel kutlamalar için yeni 
yönetmelikler getirildi   

Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı şu bildiriyi yayınladı: 

Eyalet Kabinesi, 31 Ekim 2020 dahil olmak üzere bu tarihe kadar 

koronavirüs kurallarını uzatmıştır. Diğer etkinliklerin yanı sıra Noel 

pazarları ve özel partiler için bazı değişiklikler ve eklemeler geçerli 

olacaktır. Koronavirüsten Korunma Kuralları için bir ek düzenlenerek 

Noel pazarlarına dair yönetmelik belirtilecek ve yürürlüğe girecektir. 

(Düğünler gibi) özel durumlar için kişisel alanların dışında düzenlenen 

özel şenlikler organize edileceği zaman, eğer 50’den fazla misafir 

katılacaksa, önceden yerel kamu düzeni dairesinde kayıt açılmalıdır.  

 

Sağlık Bakanı Karl-Josef Laumann şu beyanda bulunmuştur: “Son 

dönemdeki enfeksiyon oranları, özel partilerin yayılmada ciddi bir etkisi 

olduğunu göstermektedir. Tarafların bir araya gelmesini yasaklamak 

zorunda kalacağımız bir noktaya gelmek istemiyoruz. Dolayısıyla bu 

etkinliklerde misafirlerin kurallara uyduğundan emin olmalıyız. Daha 

fazla yayılmasını önlemek ve enfeksiyon zincirlerini kırmak için en 

önemli unsur irtibat bilgileridir. 

 

Elbette, özel hayatın gizliliği kişinin kendi evindeki partiler için geçerlidir. 

Ancak herkesin koronavirüsü ciddiye almaya devam etmesini acil olarak 

istirham ediyorum; hijyen ve mesafe kurallarına uyarak kendinizi ve 

diğer insanları güvende tutunuz! Bireyler davranışlarına ne kadar dikkat 

ederse bütün bir toplum olarak etkisi o kadar büyük olacaktır. Sonbahar 

ve kış ayları koronavirüs pandemisi ile mücadelede özellikle zorlu bir 

dönem olacak.” 
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Noel Pazarlarına Getirilen Yönetmelikler 

 

Koronavirüs pandemisi sırasında Noel Pazarlarının başarılı şekilde 

organize edilmesi için lokal durumları ayrı ayrı ele alan kapsamlı bir 

enfeksiyondan korunma, hijyen ve erişim planı gerekmektedir. Yürüme 

yollarından ve sokaklardan fiziksel olarak ayrı olmaları kaydıyla Noel 

Pazarlarına, tayin edilen alanlarda sabit masalar olarak izin 

verilmektedir. Bu yönetmelik ayrıca gıda hizmetleri için de şu andan 

itibaren geçerlidir. 

 

İşletmeler Noel sezonu sırasında ve hemen sonrasındaki dönemde 

Pazar günleri açılabilecektir. Bu da cumartesi günü mağazalarda oluşan 

kalabalığı azaltmaya ve kalabalık insan gruplarının merkezi alanda 

birikmesini önlemeye yardımcı olacaktır.  

 

Özel partilerle ilgili yönetmelikler 

 

Özel alanlar dışında yapılan ve (düğün gibi) bazı özel durumlarda 

organize edilen ve 50’den fazla misafir beklenen özel partiler için, en az 

üç iş günü öncesinde yerel kamu düzeni dairesinde kayıt açılmalıdır. 

Ayrıca etkinlikten sorumlu kişinin adı verilmelidir ve bir misafir listesi 

tutularak etkinlik boyunca güncellenmelidir. Kamu düzeni dairelerinin izin 

düzenlememesi ve sadece kayıtla ilgilenmesi önemlidir. Bu sayede 

belediye makamları kendi yetki alanlarındaki şenlikler hakkında bilgi 

sahibi olarak gerektiğinde Koronavirüsten Korunma Kurallarının takip 

edilip edilmediğini izleme şansına sahip olacaktır. Bu tür şenlikler 

maksimum 150 misafirle sınırlı kalmaktadır. Güven ilkesi Ekim ayı 

başındaki şenliklerin son kayıt tarihleri için de geçerlidir. Ancak etkinlik 

organize edenlerin mümkün olduğunca hızlı şekilde, gecikerek de olsa 

kayıt olması gerekmektedir. 

 

Ayrıca, 29 Eylül 2020 tarihli federal ve eyalet kararına dayalı anlaşmalar, 

Kurallarda öngörülen katılımcı sınırlarına dahil edilecektir. Yani 7 gün 

dahilinde 35 vaka olması halinde kamu alanlarındaki partilerin 50’den 

fazla katılımcısı olamayacaktır. 50 vaka olması halinde bu sınır 25 

katılımcıya düşmektedir. Özel hijyen ve enfeksiyondan korunma 

planlarına uyulması koşuluyla vakadan vakaya bu sınırlarda bazı 

istisnalara izin verilebilir. 
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Ayrıca federal ve eyalet yönetimleri, lokantalarda olduğu gibi, kişisel 

bilgilerin takip edilmesini sağlayan listelerdeki irtibat bilgilerinin sahte 

verilmesi halinde ceza düzenleneceğini ilan etmiştir. Kuzey Ren-

Vestfalya’da bu tür yalan beyanda bulunan misafirler 250 Euro’luk ceza 

ile karşı karşıya kalacaktır. En az 50 kişinin beklendiği ve özel alan 

dışında düzenlenen partiler için kayıt yapılmaması halinde 500 Euro’luk 

bir ceza düzenlenecektir. 

 

Hijyen ve enfeksiyondan korunma planlarında, inovasyon maddesi 

kapsamında, yeni tür havalandırma sistemleri kullanılmasına daha fazla 

önem verilecektir. Teknik yeniliklerin diğer koruyucu tedbirleri gereksiz 

kıldığı doğrulanabilirse ve belgeli şekilde kanıtlanabilirse; Çalışma, 

Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından Koronavirüsten Korunma 

Kurallarında çeşitli istisnalar sağlanabilecektir.  

 
 
Bu basın bültenine şu adresten ulaşılabilir: www.land.nrw 
 
Genel veri koruma bildirimi 
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