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Kuzey Ren-Vestfalya, koronavirüsle 
mücadele için karar kılınan tedbirleri 
uygulamaya koyuyor 

Eyalet yönetimi aşağıdaki bildiriyi yayınlamış bulunuyor: 

Şansölye ile eyalet yönetimlerinin liderleri arasındaki bilgi toplantıları 

sırasında 28 Ekim tarihinde karar kılınan tedbirler, eyalet yönetimi 

tarafından uygulamaya konuluyor. 

Eyalet Başbakanı Armin Laschet şu beyanda bulundu: “Durum çok 

ciddi. Bir sağlık krizini önlemek için ulusal kapsamda çaba 

göstermeliyiz. Bunun için de enfeksiyonun yayılmasını bir kez daha 

başarılı şekilde yavaşlatmak amacıyla, diğerleriyle olan temasımızı hızlı 

ve tutarlı şekilde azaltmalıyız. Sağlık bakım sistemine aşırı yüklenme 

olmamalı. Aynı zamanda tam bir kapatmadan da kaçınmak istiyoruz. 

Günlük bakım merkezlerini, okulları ve işletmeleri açık tutmak istiyoruz. 

Dayanışma içinde olmalıyız. Kuzey Ren-Vestfalya bunu başarabilir. 

Mart ve Nisan aylarında bunu kanıtladık.” 

Sağlık Bakanı Karl-Josef Laumann şu beyanda bulundu: “Koronavirüs 

bulaşanların sayısı keskin bir şekilde artıyor. Artık Kuzey Ren-

Vestfalya’nın neredeyse her bölgesinde yüksek oranda dinamik ve 

sürekli bir yayılma görüyoruz. Sadece kararlı bir yaklaşımla bu gidişat 

durdurulabilir. Enfeksiyon zincirlerini kırmak amacıyla sosyal temasları 

en aza indirmeliyiz. Aramızdaki en hassas durumdaki insanları korumak 

için her şeyi yapmalıyız.” 

30 Ekim 2020 sabahında RKI tarafından Kuzey Ren-Vestfalya’da 5,398 

yeni COVID-19 enfeksiyon vakası rapor edildi, bunların sırf 4,291’i 

düne ait sayılar. Ulusal haftalık vaka oranı (100.000 kişiye dayalı olarak 

son yedi gündeki vaka sayısını belirtiyor) artış halinde ve bugün 140’a 

ulaştı. Bakan Laumann şunları ekledi: “Şu anda bulaşmış bulunan her 

bir kişi  



 en az 1.2 kişiye bulaştırıyor. Bu yavaşlatılmadan devam ederse soluma 

aygıtı bulunan acil durum odalarındaki boş yatak sayısının bu yıl 

COVID-19 hastalarıyla dolmasını beklemeliyiz. Bu durumda başta 

soluma aygıtları olmak üzere kapasiteyi genişletmek için diğer tedbirlerin 

alınması gerekecektir. Mart ayı ile benzer durum söz konusu, o 

dönemde hastanelere mümkün olduğunca tedavileri ertelemeleri, aksi 

halde Kuzey Ren-Vestfalya rehabilitasyon kliniklerinin kullanılmasının 

gerekeceği belirtilmişti.” 

Bu duruma göre 31 Ekim’de sona ermesi planlanan mevcut 

Koronavirüsten Korunma Kuralları, 1 Kasım olacak şekilde bir gün 

uzatıldı. 2 Kasım’dan sonra federal seviyede anlaşıldığı üzere, Kuzey 

Ren-Vestfalya’da yeni yönetmelikler geçerli olacaktır. 

Yeni kurallar diğer konuların yanı sıra çok önemli olan mesafe-hijyen-

maske kuralını daha da açığa kavuşturmakta ve kapsamını daha tek tip 

hale getirmektedir. 2 Kasım’dan itibaren müşteri ve ziyaretçi trafiği 

bulunan tüm binalarda maske takılmalıdır. Yeni kurallar ayrıca önemli 

bir mesaj taşımaktadır: bu enfeksiyon dalgasını kırabilmek için okul, 

çıraklık eğitimleri ve iş ile ilgili olmayan tüm temaslar Kasım ayı 

boyunca mümkün olan en az seviyeye düşürülmelidir. 

Diğer bir ifadeyle: 

 Kamusal alandaki toplanmalar sadece kişinin kendi hanesinden 

ve bir diğer haneden olan kişilerle yapılabilir. Bu durumda bile 

ondan fazla kişiye izin verilmemektedir. 

 Özel alanlarda kişinin kendi hanesi dışından kişilerle toplanmayı 

reddetmesi teşvik edilmekte olup, bu mümkün değilse, mesafe-

hijyen-maske gereksinimlerine uyulması şiddetle tavsiye 

edilmektedir. 

 Turizm amaçlı gecelik konaklamalar yasaklanmıştır. 29 Ekim 

öncesi başlayan seyahatler için gecelik konaklamalar 

etkilenmemektedir. Turist otobüsü gezileri ve turizm amaçlı diğer 

otobüslü grup gezileri yasaklanmıştır. 



 Gıda hizmeti veren tesisler kapatılmalıdır. Bu, mümkün olan 

durumlarda ev tüketimi için yemek teslimatını veya alınmasını 

hariç tutmaktadır. 

 Tüm eğlence ve dinlence etkinlikleri iptal edilmelidir. 

 Aşağıdakiler kapatılmalıdır: 

o tiyatrolar, operalar, konser salonları ve benzeri tesisler 

o konferanslar, sergiler, yıllık pazarlar, bit pazarları 

o sinemalar, eğlence parkları, hayvanat bahçeleri ve diğer 

dinlence etkinlikleri (iç mekanda veya dış mekanda) 

o kumarhaneler, ganyan bayileri ve benzeri tesisler 

o tek kişilik dış mekan sporları dışında, tüm kamusal ve özel 

atletik tesislerde yapılan dinlence amaçlı ve amatör sporlar 

o yüzme havuzları, su parkları, jimnastik salonları ve 

benzeri tesisler 

o genelevler, seks işçiliği mekanları ve benzeri tesisler 

 Fizik tedavi gibi tıbbi olarak gerekli tedavilerin yanı sıra ayak 

bakım ve kuaför salonları dışında, fiziksel yakınlık içeren 

hizmetler yasaklanmıştır. 

Sağlık Bakanı Karl-Josef Laumann şu beyanda bulunmuştur: "Kapatılan 

işletmeler için kapsamlı telafi düzenlemeleri yapılacak olmasına 

rağmen, tedbirlerimizin çok ciddi olduğunun farkındayız. Müşterilerini ve 

misafirlerini virüsten korumak için geçtiğimiz aylarda büyük çaba sarf 

eden pek çok işletme etkilenmektedir. Ancak kararlılık göstererek 

virüsün yayılmasını yavaşlatmazsak; gıda hizmeti, kültür, spor ve 

dinlence amaçlı işletmeler için çok daha ağır bir zararın meydana 

geleceği konusunda ikna olmuş durumdayız.” 

Koronavirüsten Korunma Amaçlı Güncel Kurallar 30 Kasım tarihine 

kadar geçerli olacaktır ve buradan ulaşılabilir. 
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