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31 Aralık 2020 tarihine kadar büyük çaplı etkinlikler yasaklı /
sınıfta maske sorumluluğu 1 Eylül 2020’de sona erecek
Sağlık, Emek ve Sosyal Çalışmalar Bakanlığı ile Eğitim ve
Okul Bakanlığı şu bildiriyi yayınlamıştır:
27 Ağustos 2020’de bulaşmanın yayılmasını azaltmak için alınan federal
ve eyalet kararlarının ardından Kuzey Ren-Vestfalya artık revize edilmiş
Koronavirüsten Korunma Kuralları (CoronaSchVO) kapsamında tedbir
ve yönetmelikleri uygulamaya sokmaktadır. Aynı zamanda koronavirüs
kuralları 15 Eylül tarihine kadar uzatılacaktır. Artan yerel bulaşma
oranlarına daha özel, hızlı ve kolaylaştırılmış tepkiler vermeyi
amaçlayan yeni koronavirüs baskılama yöntemlerinin uygulanmasına ek
olarak, okullara dair yönetmelikler ile etkinlik izinlerine dair yeni
yönetmelikler 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Okul
alanlarında maske gereksinimleri bu amaçla uzatılacaktır. Bulaşma
oranlarındaki gelişmeler ışığında, ortaokul ve meslek okullarında
maskeyi zorunlu kılan ilk tedbirler ilan edildiği üzere 1 Eylül 2020’de
sona erecektir.
Gözden geçirilmiş Koronavirüsten Korunma Kurallarında yerel olarak
azaltma sağlanması amacıyla eyalet yönetmeliklere ekleme yapmış
bulunmaktadır: bir ilçede veya bağımsız şehirde 7 günlük vaka oranı
35’i geçecek olursa, ilgili belediyeler, Landeszentrum Gesundheit
Nordrhein-Westfalen (LZG.NRW) ve ilgili ilçe yönetimi derhal
bulaşmanın engellenmesini sağlamak amacıyla özel koruyucu tedbirler
koordine etmek ve uygulamaya koymak zorunda olacaktır. Yerel
bulaşmalara erkenden bakılması gerekiyor. 7 günlük vakaların 50’ye
ulaşmasıyla diğer bir aşamaya geçilerek,
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Sağlık Bakanlığı ile ek tedbirlerin koordine edilmesi gerekmektedir.
Koronavirüs Koruma Kurallarının uzatılması üzerine eyalet yönetimi
ayrıca etkinliklere izin verilme prosedürünü de gözden geçiriyor. 500+
katılımcılı etkinliklerde organizatörler, hijyen ve güvenlik konseptinin yanı
sıra uygun şekilde varılmasını ve yola çıkılmasını da sağlamalıdır.
1000+ katılımcılı etkinlik konseptleri belediye tarafından hijyen
konseptinin incelenip onaylanmasının ardından eyalete bildirilmelidir.
Bunun ardından Emek, Sağlık ve Sosyal Çalışmalar Bakanlığı (MAGS)
onay verebilecektir veya bu tür büyük bir etkinliğe, eyalet çapında
bulaşma oranlarını azaltma gereksinimiyle izin verilemeyecekse, ret
kararı verebilecektir. Büyük çaplı etkinlikler 31 Aralık 2020’ye kadar
genel olarak yasak kalacaktır.
Sağlık Bakanı Karl-Josef Laumann şu beyanda bulunmuştur: “Son
haftalarda pandemide görülen dinamik gelişmeler, teyakkuz halinde
kalmamız gerektiğini göstermektedir.” “İşte bu sebeple belediye
seviyesinde, artan bulaşma oranlarına erken tepki vermemize imkan
sunan bir mekanizma oluşturduk Eyalet, eğer bölgelerarası bulaşma
oranları bu tür bir etkinliğe imkan tanımıyorsa, 1000+ katılımcılı
etkinlikleri erteleyebilecektir. Açık hedefimiz virüsü erken aşamalarda
durdurarak günlük bakım merkezlerinin ve okulların kapatılmasını ve
özel hayatın durdurulmasını önlemek. Bu sebeple bir kere daha
vatandaşlarımıza
sesleniyorum:
lütfen
mevcut
kurallara
ve
yönetmeliklere sorumluluk sahibi şekilde uymaya devam edelim.”
Genel olarak gözden geçirilmiş kurallar, bulaşma oranları sebebiyle ciddi
bir rahatlamaya imkan tanımıyor. Mesaj açıklığını koruyor: mevcut
kurallara uyulması gerekiyor. Bu sebeple federal ve diğer eyalet
yönetimleri tarafından, maske takılmaması halinde 50 Euro’luk minimum
ceza kararı geçmiş bulunuyor. Kuzey Ren-Vestfalya’da toplu taşımada
maske takılmaması 150 Euro’luk ceza kesilmesine sebep olabilecektir.
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Günlük bakım merkezlerinin ve okulların faaliyetine dair yönetmelikler
içeren Koronavirüs Bakım Kuralları (CoronaBetrVO) da 15 Eylül tarihine
kadar uzatılacaktır. Okul binalarında ve müştemilatlarında maske
takmaya dair yönetmelikler uzatılırken, sınıfta ağız ve burun kapatma
sorumluluğu sona erebilir. Kuzey Ren-Vestfalya bulaşma oranlarındaki
gelişim ve okullarda önceden edinilen olumlu deneyimler, bu adımı
mümkün kılmaktadır. Okullarda güvenlik konsepti üç ana kurala
dayanmaktadır: hijyen konseptleri, nitelikli takip edilebilirlik, ağzın ve
burnun korunması. Bu üç ilke geçerli kalmaya devam edecektir.
Okul ve Eğitim Bakanı Yvonne Gebauer şu beyanda bulunmuştur:
“Ortaokullarda sınıfta maske takma sorumluluğu, yaz tatillerinden sonra
gelen belirsizlik dönemi boyunca gerekliydi, o dönem çok daha yüksek
ve artan bulaşma oranları vardı. En başından beri tatil dönemini takip
eden makul bir dönem ile sınırlı olması planlanmıştı, diğer bir ifadeyle
tatilden sonraki iki hafta boyunca. Okullar açıldıktan üç hafta sonra
Kuzey Ren-Vestfalya bulaşma oranları iyi yönde gelişim gösterdi ve
böylece sınıfta maske takma sorumluluğunu artık kaldırabiliriz. Maske
sadece, öğrenciler kendi yerlerinden ayrıldığı zaman takılmalıdır. Bu,
hissedilir bir rahatlama sağlayacaktır. Gene de teyakkuz halindeyiz;
okulların kendisiyle ve okul politikalarıyla ilgili olan herkesle yakın temas
halindeyiz. Aynı zamanda okullarımızda katı hijyen ve bulaşma
tedbirlerine tutarlı bir şekilde uyarak elimizden geldiğince okul hayatını
korumaya çalışıyoruz. Pandemi dönemi sırasında okul faaliyet
konseptimiz, bulaşma oranlarındaki gelişmelere uygun tepkileri
göstermek için fırsatlar sunmaktadır.
Okul topluluğu ile koordine şekilde, okullar gönüllü olarak ders sırasında
maske takılmasını kabul edebilmektedir.
Koronavirüs Gelen Yolcu Kurallarındaki yönetmelikler, şu an için büyük
oranda aynıdır. Test sorumluluğu ve raporlama prosedürü doğrudan
Federal Sağlık Bakanlığının yönetmelik kararlarına bağlıdır. Bu
konularda Eylülün ortasında değişim olması beklenmektedir. O zamana
kadar eyalet, yönetmeliklerini yolcu konum dosyalarının doldurulması
üzerinden raporlama sorumluluğunun yerine getirilmesi ve

sınırlar arasında yolculuk edenler kapsamında uyumlu hale
getirecektir.
Tüm kurallardaki değişiklikler 1 Eylül 2020 Salı gününden itibaren
geçerlidir.
En önemli değişikliklerin gözden geçirilmesi:
Bulaşma oranı takibinde yasal karar (yeni § 15a)


Sağlık görevlilerinin, 7 günlük vakaların büyük bir gösterge olduğu
yerel, bölgesel ve ulusal bulaşma oranlarını Landeszentrum
Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) desteği ile sürekli olarak
takip etmeleri yasal olarak belirlenmiş bulunuyor. Bir ilçede veya
bağımsız şehirde 7 günlük vakalar 35’i aştığında, ilgili belediyeler,
LZG ve ilgili ilçe yönetimi derhal bulaşmanın yayılmasını
durdurucu ek ve somut güvenlik tedbirleri uygulamak için
koordinasyon halinde uygulamaya geçmek zorunda olacaktır.
Eğer bulaşma oranı sadece belirli tesislere veya benzer
konumlara atfedilemezse ve sınırlı değilse, kurallarda belirtilenler
dışında ek tedbirler de alınabilecek.



7 günlük vaka 50’yi geçtiğinde ek güvenlik tedbirleri için acil
karar alınması gerekmektedir. Böyle durumlarda
Bakanlığı da karar sürecine dahil edilmelidir.

Sağlık

Etkinliklerin yönetilmesine dair (§§ 2b madde değişiklikleri)


Önceki yönetmeliklerin dışında, 500+ katılımcılı etkinliklerde
hijyen ve bulaşma önleme konsepti, ayrıca bulaşma önleme
gereksinimlerine uyum amacıyla kişilerin varışlarını ve gidişlerini
belirtmek zorundadır.



Daha önce olduğu üzere konsept ayrıca 1.5 m’lik minimum
mesafenin nasıl korunacağını, özel bulaşma önleyici hijyen
tedbirlerinin nasıl sağlanacağını açıklamak zorundadır
(düzenlenmiş temizlik aralıkları, ellerin dezenfekte edilmesinde
yeterli fırsatlar, pandemide nasıl davranılacağına dair bilgi
posterleri, vs.).
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1000+ katılımcılı etkinliklerde, belediyeler etkinliği düzenleme
izni almadan önce Sağlık Bakanlığından yetkilendirme almalıdır.
Yani yerel makamlar, hijyen ve bulaşmadan korunma
konseptlerinin düzenli olduğuna kanaat getirdikleri ve normalde
yetki verecekleri etkinlikleri Sağlık Bakanlığına rapor edecektir.
Oranı azaltma amacı kapsamında bulaşma oranlarını düşünerek
etkinliğin bölgeler arası ciddiyeti sebebiyle Sağlık Bakanlığı, yerel
makamlar tarafından onaylanmış bir hijyen konsepti olmasına
rağmen katılımcı sayısından ötürü izin verilemez durumdaysa
etkinliği onaylamayı reddedebilir. Sağlık Bakanlığı, etkinliği
yapılamaz kılacak diğer sebepler veya artan bulaşma oranları
olması halinde herhangi bir zamanda, verdiği izinleri de iptal
edebilecektir.



Makamların süreci uygulayabilmelerine imkan tanımak
amacıyla, bu yönetmelikler 12 Eylül 2020’den sonraki tüm
etkinlikler için geçerli olacaktır.



Büyük çaplı etkinlikler 31 Aralık 2020’ye kadar genel olarak
yasak kalacaktır. “Büyük çaplı etkinlik” ifadesi katılımcı
sayısından ziyade etkinliğin bulaşma oranları ile ilgisine
dayanmaktadır (silahla atış maçları, sokak fuarları, müzik
festivaller, vs.). Sağlık Bakanlığı gönderilen hijyen konseptlerine
bağlı olarak Noel pazarlarına dair görüşme yapmaktadır.

Şirket gezileri ve şirket partileri
 Şu ana kadar yasak olan şirket gezilerine ve şirket partilerine dair
yönetmelikler, özel konulara dair yönetmeliklerle kıyaslanacaktır.
Sosyal ve iletişimsel etkinlikler için organize edilmekte olan;
şirketler, girişimler ve resmi makamlar dahilindeki toplanmalara,
bir araya gelmelere ve etkinliklere izin verilecek ve bunlar özel
etkinlikler için geçerli olan aynı kısıtlamalara ve gereksinimlere
tabi olacaklardır.

Koronavirüs Bakım Kuralları
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Okul

binaları

ve

tüm

okul

müştemilatlarında

maske

sorumlulukları devam etmektedir. Geçici olarak 31 Ağustos
2020 tarihine kadar geçerli olan, 5. sınıftan başlamak üzere
sınıfta maske takma sorumluluğu, belirlenmiş yerlerde
oturulması üzerine geçersiz olacaktır.


Takip edilebilirliğin sağlanması için sınıfta oturulan yerlerin
belirlenmiş olması gerekmektedir.

İlgili yönetmelikler şu adreste yayınlanacaktır: www.land.nrw.

Sivil konulardaki tüm sorularınız için: Eyalet Yönetimi Hizmet
Merkezi - Telefon: 0211 837-1001.
Lütfen sorularınızı Emek, Sağlık ve Sosyal Çalışmalar Bakanlığı basın ofisine
(Telefon: 0211 855-3118) ya da Okul ve Eğitim Bakanlığı basın ofisine (Telefon:
0211 5867-3505) gönderiniz.
Bu basın metnine ayrıca eyalet yönetiminin web sitesi olan şu adresten
de ulaşılabilir: www.land.nrw
Sosyal medya gizlilik politikası
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