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Basın Bülteni - 314/04/2020 

Eyalet Hükümeti maske takma zorunluluğu 
getiriyor 

Ağız ve burnu kapama zorunluluğuna dair düzenleme, 27 Nisan 
2020 tarihinden itibaren toplu taşıma araçlarında, perakende 
mağazalarda ve muayenehanelerde geçerli olacak 

Eyalet Hükümeti duyurur: 

27 Nisan 2020 Pazartesi gününden itibaren Kuzey Ren-Vestfalya’da 

vatandaşların toplu taşıma araçlarında, perakende mağazalarda ve 

muayenehanelerde ağız ve burunlarını kapamaları zorunlu hale geliyor. 

Bunun amacı, 1,5 metrelik sosyal mesafeyi korumanın zor veya 

imkansız olduğu kamusal yaşamın merkezi alanlarında, enfeksiyon 

riskini daha da azaltmak. 

 

Koronadan Korunma Yönetmeliği buna göre güncellendi ve şimdiye 

kadar geçerli olan maske takma tavsiyesi ayrı bir paragrafa alınarak altı 

çizildi. Aynı zamanda toplu taşıma araçlarında, perakende mağazalarda 

ve muayenehanlerde maske takmak zorunlu hale getirildi. Bu alanlarda, 

kendi yapacağınız veya satın alacağınız maskeleri kullanmak veya bir 

eşarp ya da fularla ağız ve burnu kapamak zorunlu. 

 

Sağlık Bakanı Karl-Josef Laumann: “Bugün yaptığımız yasal 

düzenlemeyle, ağız ve burnu kapama zorunluluğu ile ilgili ayrıntıları 

düzenledik. Yapmamız gereken en önemli şey ise halen aynı: Sosyal 

mesafeyi korumak ve hijyen kurallarına sıkı bir şekilde uymak. Bu 

bağlamda maske kullanımı da enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı 

olabilir. Tüm vatandaşlarıma sesleniyorum: Lütfen buna uyun! Daha 

önce yaptığımız düzenlemelerle başarılı sonuçlara ulaştık. Sağlık 

sistemimiz iyi bir halde ve sınırları zorlayan bir durumla şu ana kadar 

karşılaşılmadı. Şimdi her birimizin katkı sunması gerekiyor. " 

 

Kamusal alanda, genel olarak kişiler arasında en az 1,5 metre sosyal 

mesafe bırakılmalıdır. Şimdiye kadar, örneğin birinci dereceden 

akrabalar, kardeşler ve aynı evde yaşayan insanlar için geçerli olan 
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istisnalar ise geçerliliğini koruyor. Belirli nedenlerle sosyal mesafenin 

sağlanamadığı durumlarda ağız ve burun maskesi takmanızı öneriyoruz. 

 

Belirli alanlarda çalışan veya alışveriş yapan insanlar için ağız ve burnu 

kapama zorunluluğu bulunmaktadır. Geçerli olduğu alanlar: 

 

 Açılmasına izin verilen tüm satış noktalarında ve dükkanlarda 

(örneğin marketler, eczaneler, benzin istasyonları, bankalar veya 

postaneler), haftalık pazarlarda, paket servisi yapan gastronomi 

tesislerinde ve alışveriş merkezleri veya fabrika satış 

mağazalarının herkese açık olan alanlarında. 

 Zanaatkarlar ve hizmet sektöründe faaliyet yürüten işletmelerin 

tüm satış ve sergi alanlarında, müşteri ile 1,5 metre sosyal 

mesafe korunmadan sağlanan hizmetlerde. Verilen hizmet 

kapsamında bir araç kullanan kişiler için bu düzenleme geçerli 

değildir. 

 Muayenehanelerde ve benzeri sağlık tesislerinde. 

 Yolcu taşıma hizmetlerini ve ilgili tesisleri kullanırken. Okul 

otobüsleri, duraklar veya metro istasyonları da buna dahildir. 

 

Ağız ve burnu kapama zorunluluğu, Kuzey Ren-Vestfalya’daki tüm 

vatandaşlar için geçerlidir. Okul çağına kadar olan çocuklar ve tıbbi 

nedenlerle maske takamayan kişiler için istisnalar uygulanacak. 

Çalışanlar, ağız ve burun maskesi yerine cam bölme, pleksiglas veya 

benzeri bir şekilde korunabilirler.  

 

İşletme sahipleri, sosyal mesafenin korunması ve kişi sayısının 

sınırlandırılmasının yanı sıra iş yerlerinde bu düzenlemelere 

uyulmasından da sorumludurlar. 

 

Güncellenen Koronadan Korunma Yönetmeliği, evvela 27 Nisan’dan 3 

Mayıs 2020’ye kadar geçerli olacak. Yönetmeliği bu linkten 

indirebilirsiniz: 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/stk_verordnung_

24.04.2020.pdf  

 
 
Bu basın bültenine Eyalet Hükümetinin www.land.nrw adresli web sitesinden de 
ulaşabilirsiniz. 
 
Verilerin korunması hakkında genel bilgi 
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