Kuzey Ren-Vestfalya'daki mevcut korona kuralları
Mevcut Korona'ya Karşı Koruma Yönetmeliği ne zamana
kadar geçerlidir?
20 Ağustos 2021'den beri yürürlükte olan Korona'ya Karşı Koruma Yönetmeliği, başlangıçta
17 Eylül 2021'e kadar geçerlidir.

Hala birden fazla insidans seviyesi var mı?
Hayır. 10 Ağustos 2021 tarihli federal eyalet istişarelerinin ortak kararlarına göre, 20 Ağustos
2021'den itibaren Kuzey Ren-Vestfalya'da geçerli olacak Korona'ya Karşı Koruma
Yönetmeliği artık birkaç insidans seviyesi değil, sadece bir ilgili insidans değeri içeriyor: 35.
7 günlük insidans 35'i aşarsa, 3G kuralının uygulanmasıyla daha sıkı koruyucu önlemler
geçerlidir. Ulusal insidans ortalaması şu anda 35'in üzerinde olduğu için, yönetmeliğin
yürürlüğe girmesiyle birlikte bu, ülke genelinde - yani insidansın 35'in altında olduğu ilçe ve
kentsel ilçelerde de geçerli olacaktır.

20 Ağustos 2021'den bu yana Korona'ya Karşı Koruma
Yönetmeliği'nin ilkeleri nelerdir?
Korona'ya Karşı Korunma Yönetmeliği'nin ilkesi, aşılanmış ve iyileşmiş kişiler için tüm
tesislerin ve hizmetlerin tekrar açık olmasıdır. Önceki koruyucu önlemlerden yalnızca belirli
kapalı alanlarda ve diğer enfeksiyon açısından kritik konumlarda zorunlu bir maske
gerekliliğinin yanı sıra, insidans 35'ten yüksek olması durumunda, aşılanmamış veya
iyileşmemiş kişiler için belirli hizmetler ve etkinlikler için bir test gerekliliği vardır.
Artık diğer insanlarla buluşmak için herhangi bir temas kısıtlaması yoktur ve artık kişilerin
izlenebilirliğine ilişkin verilere gerek yoktur.
Denenmiş ve test edilmiş davranış kuralları (AHA) hala özel kişiler için tavsiye edilmektedir.
Belirli havalandırma ve temizleme özellikleri kısa bir ekte bir araya getirilmiştir ve işletme
sahipleri için enfeksiyondan korunma gerekliliklerini özetler ve tamamlar.

Hala maske takma zorunluluğu var mı?
Evet. İnsidans değerleri ne olursa olsun, tıbbi maske takma zorunluluğu aşağıdaki alanlarda
uygulanmaya devam ediyor:





yerel toplu taşımada,
kamuya açık iç mekanlarda, ör. mağazalarda,
kuyruklarda ve tezgahlarda
açık havada 2500'den fazla ziyaretçi ile büyük etkinliklerde.

Maske zorunluluğunun istisnaları nelerdir?

Yönetmelik, maske gereksinimi için çeşitli istisnalar sağlar. Ör. böylece istisnai olarakmaske
takmak zorunda kalmazsınız
o
o
o
o
o

özel mekanlarda sadece özel buluşmalarda,
Mesleği kapalı alanda icra ederken, asgari mesafe güvenli bir şekilde korunabiliyor
ise,
acil durumlarda güvenlik yetkilileri, itfaiye vb. tarafından,
sağır veya işitme güçlüğü çeken bir kişiyle iletişim kurarken,
tıbbi nedenlerle maske takamayan kişiler tarafından (rapor gereklidir).

Yönetmelik, maske gereksinimine yönelik çok sayıda başka istisna içermektedir.
Okul yaşından küçük olan çocuklar, maske takma zorunluluğundan muaftır. Okula başlayan
ve 13 yaş altı çocuklar uyum nedeniyle tıbbi maske takamıyor ise, yedek olarak günlük maske
takılmalıdır.

35'ten yüksek olan insidans değerinde, 3G kuralı ne
anlama geliyor?
Aşıları tam olan ve iyileşen hastalara, tüm kurumlar ve hizmetler yeniden açıktır. Artan
enfeksiyon sayısı ile birlikte, ne tam olarak aşılanmış ne de iyileşmemiş olan tüm insanlar, 7
günlük insidans 35'ten yüksek olduğunda belirli etkinlikler / hizmetler için negatif test
yaptırmalıdırlar.

35'ten daha yüksek bir insidans olduğunda negatif antijen
hızlı test ne için gereklidir?
Tam olarak aşılanmamış veya iyileşmeyen kişiler, aşağıdakiler için negatif hızlı antijen testine
(maksimum 48 saat eski) ihtiyaç duyar:









İç mekan etkinlikleri, özellikle eğitim, kültür, spor ve eğlence tesislerinde
Kapalı ticaret fuarları ve kongrelerde
İç mekanlarda spor ve sağlıklı yaşam teklifleri veya benzeri tekliflerde
İç mekanlardakigastronomide
Kuaför, kozmetik, vücut bakımı gibi yakın temaslı hizmetlerde
Bağışıklığı olmayan kişilerin varışta ve dört gün sonra tekrar bir test sunması gereken
konaklama tesislerinde
Büyük açık hava etkinliklerinde (2500 kişiden itibaren)
Turist otobüsü gezilerinin yanı sıra çocuk, genç ve aile eğlence gezilerinde

35'ten daha yüksek insidansta negatif PCR testi ne için
gereklidir?
Tam olarak aşılanmamış veya iyileşmemiş kişilerin, özellikle çoklu enfeksiyon riski yüksek
olan etkinlikler ve hizmetler için negatif bir PCR teste (en fazla 48 saat eski) ihtiyaçları
vardır. Bu aşağıdakiler için geçerlidir:



kulüpler,
diskolar,





dans etkinlikleri,
danslı özel partiler
ve de cinsel hizmetler için.

Negatif hızlı antijen testi, insidans değerinden bağımsız
olarak ne için gereklidir?
Belirli tesislerdeki savunmasız insan grupları özellikle korunmaya devam edilecektir.
Ziyaretçiler ya tam olarak aşılanmış ya da iyileşmiş olmalıdırlar, ya da testi negatif çıkmış
olmalıdır.
Tam olarak aşılanmamış veya iyileşmemiş kişilerin, aşağıdaki kurumları ziyaret etmek için
genellikle hızlı bir antijen testine (maksimum 48 saat eski) ihtiyacı vardır, yani sadece 7
günlük insidans değeri 35 veya daha yüksek olduğunda değil:






hastaneler,
huzur ve bakım evleri,
entegrasyon yardımı ve benzeri kurumlar için özel konut biçimleri
sosyal yardım kurumlarının yatılı hasta bölümleri
mülteciler için toplu konaklama.

Ziyaretçi/kamu trafiği olan hizmetler ve kurumlar için
hangi hijyen kuralları geçerlidir?
"Hijyen ve enfeksiyondan korunma kuralları" eki Korona'ya Karşı Koruma Yönetmeliği ile
ilgili olarak, II. madde altında, müşteri veya ziyaretçi trafiğine açık hizmetlerin ve kurumların
işletilmesi için bağlayıcı hijyen kuralları tanımlamaktadır.

Eğitim ve kültür kurumları ile etkinlikler için hangi
kurallar geçerlidir?
Eğitim ve kültür kurumlarında, etkinlik ve toplantılarda, konferanslarda, ticaret fuarlarında ve
kongrelerde, sabit oturma veya ayakta durma alanlarında, koltuklar arasında en az 1,5 metre
mesafe olması veya tüm kişilerin aşılanmış veya test edilmiş olması durumunda maske
takmaktan vazgeçilebilir.
İnsanların izlenebilirliğine ilişkin veriler artık kaydedilmeyecektir.

Düğünler veya doğum günleri gibi özel kutlamalar için
neler geçerlidir?
Kişi kısıtlaması ve iletişim bilgisi kaydı olmaksızın özel kutlamalara izin verilir. Dikkat:
Aşılanmamış veya iyileşmeyen kişilerin, yalnızca PCR testinin negatif olması durumunda
danslı özel partilere maskesiz katılmasına izin verilir. 35'lik bir insidanstan itibaren bir PCR
testi sunulmalıdır. İstisna: Okula başlayan çocukların ve okul çocuklarının, PCR testi olmadan
bile danslı özel partilere katılmalarına izin verilir.

Müzik grupları ve koroların provaları ve sahne almaları
için neler geçerlidir?
Müzik gruplarının provaları vesahne almaları (üflemeli çalgılarla da) mümkündür.
Kapalı mekanlarda birlikte şarkı söylemek için, ör. korolarda, tam olarak aşılanmamış veya
iyileşmemiş kişilerin PCR testinin negatif olması (maksimum 48 saat eski) gerekir.

