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Eyalet hükümetinin SARS-CoV-2 virüsünün yayılmasına karşı enfeksiyona karşı      
korunma önlemleri düzenlemesi (korona düzenlemesi-CoronaVO))1

27 Mart 2021  

(24 Nisan 2021 tarihi itibariyle geçerli metin)

20 Temmuz 2000 tarihli Enfeksiyona karşı korunma yasası (lfSG) 32.ve bununla bağlantılı 

28.-31. madde ve 36. Madde bent 6 ve enfeksiyondan korunma yasası (lfSG) 4a madde 

(Alman medeni kanunu eki, I. 587.sayfa/BGBI.), son olarak 21 Aralık 2020 tarihinde 

değişen (BGBI. I 3136, 3137.sayfa) gereğince düzenleme: 

1.Bölüm- Genel düzenlemeler 

1.paragraf: Hedefler  ve genel talepler 

§1 

Hedefler 

(1) İşbu genelge vatandaşları SARS CoV-2 (koronavirüs) virüs pandemisine karşı 

koruyor. Bu bağlamda enfeksiyon tehlikelerini etkili ve amacına uygun azaltmak, 

enfeksiyon yolları anlayışlı bir şekilde anlatmak ve tıbbi bakım kapasitesini sağlamak 

gerekmektedir. 

(2) Bu hedeflere ulaşmak için her bireyin kısıtlanan özgürlüğü bu düzenlemede kural ve 

yasaklar ve toplumdaki fiziksel kontakların net bir şekilde azaltması bulunmaktadır. 

Bu konuda her vatandaş kendi öz sorumluluğu ve diğer taraftan yetkili daireler karar 

sahibidir. 

1 Resmi olmayan konsolidite edilmiş versiyon, eyalet hükumetinin 17 Nsan 2021 tarihli Corona düzenlemesi (bildirim yasası 

4.md.gereğince acilen bildirilmiştir ve http://baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung adresinden bilgi edinebilir). 



§ 2 

Genel mesafe kuralı 

(1)  Herhangi gerekli fiziksel enfeksiyondan korunma tesisatları olmaması durumunda, 1,5 

metrelik mesafe tavsiye edilir. 

(2)  Halka açık alanlarda bireylerin arasında 1,5 metre mesafe dikkate alınmalıdır- özel 

sebeplerden dolayı, özellikle iş, servis veya iş operasyonlarının sürdürülmesi için, 

mesafeyi korumanın mümkün olmaması veya yeterli enfeksiyondan korunma 

tesisatların bulunmaması durumunda. Ayrıca 9.md 1.fıkra gereğince kalabalıklar da 

istisnadır. 

(3) Mesafe kuralı okullar hariç, 16.md 1.fıkranın 1. bendinde belirtilen kurumlar için geçerli 

değildir. 

§ 3 

Ağız ve burun koruması 

(1) DIN EN 14683:2019-10 veya benzer bir standardın gereksinimlerini karşılayan bir 

tıbbi maske veya FFP2 (DIN EN 149:2001), Kn95, N95 veya benzer bir standardın 

gereksinimlerini karşılayan bir solunum koruması takılmalıdır. 

1. Toplu taşıt araçlar (özellikle tren, tramvay, taksiler, feribot, yolcu gemisi ve 

teleferik), tren ve otobüs durakları, yolcu gemilerinin bekleme yerleri ve tren 

istasyonları ile hava limanları 

2. Motorlu taşıtlarda, birden fazla haneden gelen kişiler olmak kaydıyla; md. 9 fıkra 

1 bent 2 buna göre geçerlidir, 

3. 14. md. 1. fıkra 6 sayılı düzenleme kapsamına giren kurumlarda, 

4. Doktor, diş doktoru muayenehaneleri, diğer insan sağlığı meslekleri 

muayenehaneleri, doğal tedavi uzmanları ve ayrıca kamu sağlık kurumları, 

5. Alışveriş merkezleri, toptancı ve perakende satış noktalarının bekleme ve giriş 

alanlarında, işletme düzenlemesi (GewO) 66.-68. gereğince ve alansal olarak 

belirlenmiş park yerleri, kapalı mekanlarda olması durumunda, 

6. Teorik ve pratik sürüş, tekne ve uçuş okulu dersleri ile teorik ve pratik sınavlarda 

ve doğrudan Ehliyet Yönetmeliği veya Karayolu Trafik Yasası'ndan kaynaklanan 

sürücü okulları tarafından sunulan diğer derslerde, 

7. Yaya bölgelerinde 3.md.2.fıkra 4 sayılı, c harfi ile tanımlanmış olup sokak 

kanununu gereğince  

8. İş ve işletme  ve aynı zamanda faaliyet yerlerinde ve 



9. Ticari sektörde mesleki eğitim hizmetleri için ve 

10. Md. 12 fıkra 1 ve 2 kapsamındaki etkinliklerde, 

11. kamu ve özel okullarda, ayrıca güvenilir ilkokul için bakım sağlanması, esnek 

öğleden sonra bakımı ve okulda bakım; . Burada Corona düzenlemesi (okullar 

için, 16.md.1.fıkra bent 1 gereğince) değişmiyor. 

12.  Sosyal Kanun Sekizinci Kitabının md. 43 (1) uyarınca yetkiye tabi olan 

kreşlerde, çocuklar için gündüz bakımevlerinde, ilkokul destek sınıflarında, bakım 

evlerinde ve okul kreşlerinde – Çocuk ve Gençlik Yardımı (SGB VIII), 

13.  etüt ders durumunda ve 

14. Kamuya veya insanlara yönelik önceki bentlerde belirtilmeyen diğer kapalı 

alanlarda. 

(2) Ağız ve burun koruyucunun kullanılması yükümlülüğü aşağıdaki durumlar için 

geçerli değildir: 

1. Altıncı yaşını doldurmamış çocuklar, 

2. Sağlık bakımından veya diğer sebeplerden dolayı ağız ve burun koruyucu 

kullanmazorunluluğu yoktur. İşbu durumun inandırıcılığı bakımından, maske 

takmama gerekçesi doktor raporu ile ispatlanması gerekmektedir, 

3. İşyeri ve işletmelerde ve çalışırken, kişiler arasında 1,5 metre güvenli bir şekilde 

uygulanması. İşbu düzenleme, aynı zamanda insan trafiği olması durumunda ve 

fıkra 1 bent 9 içindeki durumlarda geçerli değildir. 

4. Muhayenehaneler, kurumlar ve 1. fıkra  3, 4, 8, 9 ve 14 sayılı düzenleme gereğince-

tedavi, hizmet, terapi ve diğer çalışmaların bu gerektirmesi durumunda. 

5. Gıda tüketiminde, 

6. Diğer kişilere en az aynı derecede güvenlik verilmesi, 

7. 1.fıkra 7. bent kapsamında geçerli olmak üzere spor aktivitelerinde, ve 

yüksekokulların spor alanları ve spor mekanlarında (1.fıkra 11 sayılı düzenleme 

gereğince). 

8. Mahkemeler Teşkilatı Kanunu md. 176 uyarınca ziyaretçi kapsamında sayılmadıkları 

takdirde 1.fıkra 8 ve 14 bendi gereğince kurumlarda, 10.md. 5.fıkra gereğince 

etkinliklerde. 

9. 1.fıkra 7 ve 14 sayılı düzenleme kapsamına giren kurumlar ve alanlar, diğer bir 

kişiye güvenli bir şekilde 1,5 metrelik mesafenin uygulanabildiği durumunda,  

10. kreşlerde, sadece okul çağındaki çocuklara bakmamak kaydıyla, bu tesislere katılan 

çocuklar için gündüz bakım tesislerinde ve anaokullarında, sadece çocuklarla temas 

halinde olan pedagojik personel ve yardımcı personel için, 

11.  Konservatuar, pedagoji yüksekokulları ve Akademi Yasası uyarınca akademiler 

alanında müzikal veya performans dersi; veya 

12. Öğrenim kapsamındaki müzik pratiğinde. 



2.paragraf: Özel talepler 

§ 4  

Hijyen talepleri 

(1) Düzenlemelere istinaden veya bunun dışında genel görevlerin 2.ve 3.md. 

kapsamında hijyen kurallarının yetkililer tarafından dikkate almaları ve aşağıdaki 

noktaları dikkate almaları gerekmektedir: 

1. Mekansal kapasitenin dikkate alınması ve insan akımı ve bekleme kuyruklarını 

kısaltamak için 2.md. gereğince mesafe kuralının dikkate alınması, 

2. İnsanların içinde bulunduğu mekanların düzenli ve yeterli derece 

havalandırılması, ayrıca havalandırıcı sistemlerinin düzenli bakımının yapılması 

gerekmektedir, 

3. İnsanlar tarafından sıkça kullanılan yüzeler ve eşyaların düzeli olarak 

temizlenmesi, 

4. Başka şahıslar tarafından daha önce kullanılmış (ağıza alınmış) eşyaların 

temizliği veya dezenfeksiyonu, 

5. Yalın ayak gezilen veya sihhi alanların düzenli temizliği, 

6. Yeterli miktarda el yıkama maddelerini ve ayrıca kağıt havluların, veya el 

kurulama cihazların veya el dezenfektanlarının bulundurulması, 

7. Tekstil ürünlerinin, daha önce başka kişiler tarafından kullanılmış ise, değişmesi, 

8. Giriş ve katılım yasağı, ağız ve burun koruyucu kullanılması, mesafe kuralları ve 

hijyen düzenlemeler, eller için temizlik imkanları, nakit parasız ödeme ve ayrıca 

sihhi alanlarda gerekli bir şekilde el yıkama görevini zamanlı ve anlaşılır bir 

şekilde bilgi vermek. 

(2) Mekansal veya imkanların türü bakımından, münferit olayları göz önünde 

bulundurmak şartıyla 1.md. gereğince hijyen talepleri gerekmemektedir veya 

uygulanması mümkün olmadığı durumunda. 

§ 4a 

Hızlı testler, aşılanmış ve iyileşmiş kişiler 

(1)Bu Yönetmeliğin düzenlemeleri veya bu Yönetmeliğe dayanarak günlük bir negatif 

COVID-19 hızlı testi gerekli olduğu sürece, Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) 

md. 28b fıkra 9 cümle 1 kapsamında bir test yapılmasının gerekli olması halinde,,  

1. Eğitimli bir üçüncü bir kimsenin örneği alması ve değerlendirmesi veya 

2. Örnek alımının, eğitimli bir üçüncü kimsenin yönlendirmesi veya denetimi altında 

kişinin kendisi tarafından gerçekleştirilmesi ve akabinde sonucun değerlendirilmesi. 



(2) Bu Yönetmeliğin veya bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen yönetmelikler 

çerçevesinde aşılanmış kişiler olarak, IfSG md. 22 (1) kapsamında belgeleri ile aşı 

olduklarını gösterebilen tüm kişiler aşılanmış sayılır. Bu Yönetmeliğin amaçları 

doğrultusunda veya önerilen aşı serisine uygun olarak Avrupa Birliği'nde onay verilmiş 

bir aşı ile COVID-19 hastalığına karşı herhangi bir aşı yaptırmış olanlar, bu Yönetmelik 

veya bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen herhangi bir yönetmelik kapsamında aşısı 

tamamlanmış sayılır. Birden fazla doz aşı gerektiren aşılarda, en az bir doz aşı ile 

aşılanan kişiler için aşılama tamamlanmış sayılır, ancak bu bireylerin daha önce 

kendilerini pozitif test etmiş olmaları ve koronavirüs ile PCR onaylı bir enfeksiyon 

kanıtına sahip olmaları şartıyla; buna ek olarak, Robert Koch Enstitüsü Daimi Aşılama 

Komisyonu tarafından bir sapma tanınması durumunda aşının önerilen aşılama serisine 

uygun olarak tamamlanmış olduğu kabul edilir.  

(3) Bu Yönetmelik veya bu Yönetmelik uyarınca kabul edilen kurallar kapsamında 

iyileşmiş kişiler, PCR onaylı bir koronavirüse maruz kalma kanıtına sahip olmaları ve 

artık buna dayalı bir izolasyon yükümlülüğüne tabi olmamak kaydıyla, kendisi de pozitif 

test etmiş herhangi bir kişi olarak kabul edilecektir. Kanıtlanmış enfeksiyon en çok altı 

ay eski olabilir. 

§ 5 

Hijyen konseptleri 

(1) İşbu düzenlemeye istinaden bir hijyen konsepti tanzim edilmesi durumunda, 

yetkililerin münferit durumlara göre enfeksiyondan korunma kurallarını dikkate 

almalıdır. Hijyen konsepti özellikle 4.md uyarınca tasarlanmalıdır. 

(2) Resmi dairelerin talebi üzeri yetkililer hijyen konseptini göstermeli ve uygulaması 

hakkında bilgi vermelidir. Bunun dışında hijyen planları IfSG'den bağımsızdır. 

§ 6 

Veriler üzerinde çalışma 

(1) İşbu düzenleme gereği, bu talimata atıf yapılarak iletişim bilgilerinin alınması 

gerektiği vakit, bilgileri almak ile mükellef kişiler misafir, özellikle müşteri, kullanıcı ve 

katılımcıların isim-soyisim, adres, tarih ve bulunma saatinin bilgileri dışında, telefon 

veya e-posta adresini alıp kaydedebilirler. İşbu bilgiler sadece sağlık dairesine ve 

lfSG kanunu 16,25.md.gereğince bölge polis şubesine bildirilecektir. Bilgilerin 

mevcut olması durumunda, yeni bilgilerin alınmasına gerek yoktur. IfSG Md. 28a 

Fıkra 4 Cümleler 2-7 bundan etkilenmez. 



(2) Veri işleme görevlileri, iletişim bilgilerini 1. fıkranın 1. bendi uyarınca tamamen veya 

kısmen vermekten imtina eden kişinin binayı ziyaretiniveya etkinliğe katılımını 

yasaklar. 

(3) Mevcut olan şahısların 1.fıkra 1.bent gereğince bilgi veri ile mükellef şahıslara bilgi 

vermeleri gerektiğinde. 

(4) Toplama ve kaydetme, verileri güvenli bir iletim yoluyla işlemekle yükümlü kişi 

tarafından, yetkili sağlık otoritesinin verileri sağlık otoritesi için okunaklı bir biçimde 

alması sağlanmış olduğu sürece, verileri işlemekle yükümlü kişi için uçtan uca şifreli 

bir biçimde de gerçekleştirilebilir. Uçtan-uca şifreli form, verilerin dört haftalık bir süre 

için Sağlık Dairesi'ne iletilmesine izin vermelidir. Veri işleme bu şekilde yapıldığı 

sürece, verileri işlemekle yükümlü olan kişinin, dijital uygulamanın fıkra 2'de 

belirtilen veri türlerinin girilmesini gerektirmesi kaydıyla, yalnızca her bir kişinin 

varlığının dijital uygulama tarafından kaydedilmesini ve saklanmasını sağlamak 

zorunda olması kaydıyla, fıkra 1 uygulanır. Bent 1'e uygun olarak veri işleme 

sağlanırsa, veri konusunun temas verilerinin benzer bir şekilde toplanması mümkün 

olacaktır. 

§ 7 

Giriş ve katılım yasağı 

(1) İşbu gereğince hükümlere istinaden enfeksiyondan şüphesi ile  mekan ve katılım 

konusunda giriş ve katılım yasağını kapsayan kişiler: 

1. Korona virüsü enfeksiyonu taşıyan kişilerle kontakt halinde olan veya olmuş, şayet 

14 gün geçmemiş olması durumunda, veya 

2. Korona virüs enfeksiyonun tipik semptomlarını, ateş, kuru öksürük, tat ve koku 

duyusu bozukluğu, göstermeleri durumunda 

3. 3.md.1.fıkra aksine ağız ve burun koruyucu kullanmayanlar veya 

4. Md. 10 fıkra 2 bent 2 cümle 9, md. 14 fıkra 1 bent 6, md. 20 fıkra 5 cümle 2 no 1 

(IfSG md. 28b fıkra 1 cümle 1 no 8 ile bağlantılı olarak), md. 20 fıkra 5 cümle 2 no 4 

(IfSG md. 28b fıkra 1 cümle 1 no 5 ile bağlantılı olarak) veya md. 20 fıkra 5 bent 2 

no 5'in (IfSG md. 28b fıkra 1 cümle 1 no 4 yarım cümle 2 harf b ile bağlantılı olarak) 

aksine, md. 4a kapsamında bir günlük negatif COVID-19 hızlı test, bir aşı belgesi 

veya onaylanmış bir enfeksiyon kanıtı sağlamayanlar. 

(2) 1.fıkraya gereği yasak, münferit durumlara bağlı olarak veya giriş ve katılımın özel 

sebeplerden dolayı gerekli ve üçüncü kişilerin mümkün olduğu kadar enfeksiyon 

tehlikesinden minimize edilmesi durumunda, geçerli değildir. 



§ 8 

İş güvenliği 

(1) Düzenlemeler gereği genel görevler kapsamının 2.ve 3.md dışında ayrıca iş 

güvenliği talimatları dikkate alınmalıdır. Burada işveren aşağıdaki görevleri 

kapsamaktadır: 

1. Çalışanların enfeksiyon tehlikesinden çalışma koşulları dahilinde en aza 

indirgemek, 

2. Çalışanların kapsamlı olarak bilgilendirilmesi, özellikle çalışma koşullarında 

Korona pandemisine istinaden değişimleri göstermek, 

3. Çalışanların kişisel hijyenini el desenfeksiyon veya iş yerinde el yıkama imkanı 

sunmak, burada kullanılan araç ve gereçlerin düzenli bir şekilde desenfekte 

edilmesi gerekmektedir, 

4. Çalışanlara yeterli sayıda ağız ve burun koruyucu hazır bulundurmak, 

5. Doktor raporu neticesinde COVİD 19 virüsü tedavisi gören çalışanların özel 

şartlara istinaden veya sadece kısıtlı olarak  veya COVİD 19 hastalığının 

mevcut olması durumunda, çalışanlar birçok kişi ile kontakt gerektiren çalışma 

koşullarına uyamama- diğer kişilere 1,5 metre mesafe korunmaması 

durumunda. 

(2) İşveren sadece çalışma kararı amaçlı 1.fıkra 5 sayılı kanun gereği çalışanlarının 

bilgilerini alabilir, kaydedebilir ve kullanabilir. Çalışanlar bu tür bilgilendirme ile 

mükellef değildir. İşveren, işbu kullanımından sonra gereksinimi yitiriri ve işveren 

bu bilgileri silmeli, işbu düzenlemenin yürürlükten çıktıktan en geç bir hafta 

sonra. 

3.paragraf: Kalabalıklar, etkinlikler ve toplanmalar 

§ 9 

Toplanmalar, özel buluşmalar ve özel etkinlikler 

(1) Toplanmalar, özel buluşmalar ve özel etkinliklere izin verilen durumlar 

1. Aynı haneden olan kişiler, 

2. Aynı haneden ve başka haneden beşten fazla olmayan kişi, işbu hanelerden olan 

14 yaşını doldurmuş çocuklar sayılmaz. Şayet bir hane en az 14 yaşında beşten 

fazla kişiden oluşuyorsa ,bu hane halkı başka haneden bir kişiyle bir araya 

gelebilir.   

Birlikte yaşamayan çiftler aynı haneden sayılır. 



(2) 1.fıkra gereğince işbu yasaktan muaf olan kalabalıklar şartlar: 

İş ve hizmet işletmesinin ayakta durdurmak, şirket içinde yapılan işlevler veya sosyal 

bakım, ayrıca kamu güvenlik düzen alanlarını kapsamında görevler. 

§ 10 

Diğer etkinlikler 

(1) Etkinlik düzenleyen kişilerin 4.md gereğince hijyen talimatlarını dikkate almak, 5.md 

gereğince hijyen konseptini daha önceden hazırlamış olmalı ve 6.md gereğince veri 

çalışması uygulamasını yapmak zorundadır. 7.md gereğince giriş ve katılım yasağı 

geçerlidir. Etkinlik esnasında 8.md gereğince iş güvenliği talimatları dikkate alınmalıdır. 

(2) Etkinlik düzenlenmesi yasaktır. İstisnalar şunlardır: 

1. 5. bent kapsamına girmiyorlarsa şayet özel ve kamu hukukuna bağlı tüzel 

kişilerin gerekli kurul toplantıları, hukuki yetkiye sahip veya sahip olmayan 

şirketlerin ve toplulukların, şirket toplantıların ve tarif partnerlerin etkinlikleri, 

2.  en fazla on kişiyi içeren nikah törenleri; eşlerin çocukları bu durumda sayılmaz,  

3.  Md. 14b'de aksi belirtilmedikçe, Mesleki Eğitim Yasası veya El Sanatları 

Kanunu'na uygun mesleki eğitimin yanı sıra sınavlar ve sınav hazırlıkları; 

4.  13.md.3.fıkra gereğince üniversite eğitimine istinaden etkinlikler 

5. SGB VIII md. 11, 13, 14, 27 ila 35a arası, 41 ila 42e arası uyarınca (md. 42a fıkra 

3a hariç olmak üzere) sağlanan yardımlar veya önlemler bağlamında 

gerçekleştirilen çocuk ve gençlik refahı için etkinlikler, 

6.  İş, görev ve işletme veya sosyal bakım/tedbir konularında zoraki gerekli ve 

ertelenmeyen etkinlikler. 

7.  İş piyasası uygulamaları ve diğer mesleki ilerleme eğitimleri, ayrıca dil ve uyum 

kursları olmak üzere,. işbu kurslar sadece online olmaması gerekmektedir. 

8. Uygulamalı ve teorik sürüş, tekne ve uçuş okulu eğitimi ile pratik ve teorik 

incelemenin yanı sıra Karayolu Trafik Yasası'nın 2b maddesine uygun ileri 

seminerlerin uygulanması ve Karayolu Trafik Yasası'nın md. 4a uyarınca sürüş, 

tekne ve uçuş okulunun teorik eğitimi sadece çevrimiçi bir teklif çerçevesinde 

gerçekleştirilebilir,  

9. Eğitmenler için bir test konseptinin mevcut olduğu ilk yardım kurslarının 

uygulanması; katılım için, katılımcıların md. 4a anlamında günlük negatif COVID-

19 hızlı testinin, bir aşı belgesi veya onaylanmış bir enfeksiyonun kanıtı gereklidir 

ve 

10.  En fazla beş öğrenciden oluşan gruplara özel ders vermek. 

2. bentte aksi belirtilmedikçe, en fazla 100 katılımcıya izin verilir. Katılımcı sayısına 

çalışan veya diğer müdahiller dahil değildir. 



(3) Katılımcı sayısını sınırlamadan, aşağıdakilere izin verilir: 

1. Md. 11 anlamında adaylık ve kampanya etkinlikleri ve partiler, seçim dernekleri ve 

bireysel adayların adaylıkları için parlamento ve yerel seçimler için gerekli 

destekleyici imzaların toplanmasının yanı sıra referandumlar, halkoylamaları, 

vatandaşların dilekçeleri, hane halkı başvuruları ve semt meclisleri, 

2. Yetkilendirme prosedürleri ve diğer devlet sınavları bağlamında konuya özgü 

çalışma yetenek testleri; organizatör, özellikle günlük negatif COVID-19 hızlı 

testinin kanıtına, bir aşı belgesine veya md. 4a anlamında onaylanmış bir 

enfeksiyonun kanıtına bağlı olarak yüz yüze katılımı sağlayabilir, 

3. Seyircisiz gerçekleştiği sürece üst düzey veya profesyonel spor etkinlikleri.  

(4) Md. 9 bent 1 uyarınca izin verilen etkinlikler için bent 1 ve 2 geçerli olmayacaktır. 

(5) 1 ila 2. bentler, kamu güvenliği ve düzenini, adaletin idaresini veya genel çıkara yönelik 

hizmet veya hizmetlerin sağlanmasını amaçlayan olayların yanı sıra yasama, yargı ve 

yürütme organlarının kurum, organ ve diğer organlarının yanı sıra onay prosedürlerinin 

planlanması, ödenek testlerinin planlanması bağlamındaki tartışmalar ve sözlü işlemler 

de dahil olmak üzere özyönetim organlarının etkinlik ve toplantıları için geçerli 

olmayacaktır. 

(6) İnsan grubunun katılacağı etkinliğin zamanlaması ve mekan olarak kısıtlanmış, amacı 

belirlenmiş bir olayın etkinlik sahibi tarafından belirlenmiş olması gerekmektedir. 

§ 10a 

Seçimler ve oylamalar 

(1) Eyalet meclisi, belediye seçimleri ve referandum durumunda, ve ayrıca belediye 

seçim komitesinin diğer toplantılarında seçim etkinliği ve seçim sonuçlarının 

sayılması ve belirlenmesi için 2 ila 7 arası bentler geçerlidir. Bu Yönetmeliğin 

amaçları doğrultusunda seçim binası, seçim kurulları ve seçim kurullarının sandık ve 

toplantı odalarına ek olarak, seçim döneminde halka açık olan binadaki diğer tüm 

odaları, seçim sonucunun sayılması ve belirlenmesi sırasında belediye seçim 

kurulunun diğer toplantılarını da kapsayacaktır. 

(2) Belediye başkanı en azından 4 üncü maddenin 1. fıkrasının 1, 2, 3, 6 ve 8. 

bendinde belirtilen hijyen şartlarını yerine getirecektir. Seçim komiteleri ve seçim 

kurulları üyeleri ve yardımcı personel için md. 8 içinde yazılı sağlık ve güvenlik 

gerekliliklerine uyulmalıdır. 

(3) Seçimin yapıldığı binada, DIN EN 14683:2019-10 normu veya benzeri bir 

standardın gereklerini yerine getiren bir tıbbi maske veya FFP2 (DIN EN 149:2001), 



KN95, N95 veya karşılaştırılabilir bir standardın gereksinimlerini karşılayan bir 

solunum koruması takılmalıdır. Bu yükümlülük şunlar için geçerli değildir: 

1.  Altı yaşına kadar olan çocuklar ve 

2.  Sağlık nedenlerinden dolayı 1. cümleye uygun olarak maske 

takamayacaklarını veya başka zorlayıcı nedenlerle maske takmanın mümkün 

veya makul olmadığını sağlık raporu ile kanıtlayan kişiler.  

Diğer kişilerle aralarında en az 1,5 metre mesafe bırakılmalıdır. Seçim odasına 

girmeden önce, herkes ellerini dezenfekte etmelidir. 

(4) Kamusal yayın ilkesi çerçevesinde seçim binasında bulunanlar için aşağıdaki 

hususlar uygulanır: 

1. Md. 6 fıkra 1 cümle 1 uyarınca iletişim bilgilerinizi vermekle yükümlüsünüz, 

seçim kurulu bu verileri toplama hakkına sahiptir, seçim kurulu başkanı 

toplanan verileri kapalı bir zarf içinde belediye başkanına teslim etmelidir; 

belediye başkanı, Md. 6 fıkra 1 cümle 1 uyarınca verileri işlemek zorundadır; 

2. Fıkra 3 bent 2 cümle 2 durumunda, bu kişiler 08.00 ila 13.00 saatleri arasında 

ve 13.00 ila 18.00 saatleri arasında en çok 15 dakika bulunabilir, posta oy 

odalarında en çok 15 dakika; seçim kurulu üyeleri ve yardımcı personel ile en 

az iki metrelik bir mesafe bırakılmalıdır. 

(5) Seçim binasına giriş, şu kimselere yasaktır 

1.  Koronavirüs ile enfekte bir kişi ile temas halinde olmak ya da son temasın 

üzerinden 14 gün geçmemiş olanlar; 

2.  ateş, kuru öksürük, tat veya koku bozukluğu da dahil olmak üzere tipik 

Koronavirüs belirtileri olanlar; 

3.  3. fıkranın 1. cümlesine aykırı olarak, 3. fıkranın 2. cümlesi uyarınca maske 

takmama istisnası bulunmaksızın maske takmayanlar veya 

4.  Fıkra 4 cümle 1'e aykırı olarak, iletişim bilgilerinin tamamını veya bir kısmını 

vermeye hazır olmayanlar. 

(6) Oy pusulalarının, Eyalet Seçim Kanununun 41. Md. 3a fıkrasıuyarınca başka bir 

seçim bölgesine veya Belediye Seçim Kanununun 37a maddesi uyarınca başka bir 

seçim bölgesine veya bir posta oy kurulunun toplantı odasına taşınması durumunda, 

seçim bölgesinde 50'den az oy kullanılmış olduğu için, farklı hanelerden birden fazla 

kişi aynı araç içinde seyahat edebilir. Kişilerin FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95 

veya karşılaştırılabilir bir standart gerekliliklerini karşılayan bir solunum koruyucu 

takmaları gerekmektedir. Madde 3 fıkra 2 cümle 2 bundan etkilenmez. 

(7) Seçmenler, seçime katılmak veya oy kullanmak için IfSG kapsamındaki sokağa 

çıkma kısıtlamalarından muaftır. Aynı durum seçim kurulları ve seçim kurulu 

başkanları ve seçim veya oylamaya katılmak üzere yardımcı personel ve seçim 

binasında veya seçim kurullarının tanıtım ilkesine dayalı halk toplantılarına kalmak 

isteyen kişiler için de geçerlidir. 



§ 11 

Anayasanın 8.fıkra gereğince toplanmalar 

(1) 9.ve 10.md gereğince anayasanın 8.fıkraya istinaden toplanma özgürlüğü 

kapsamında toplanmalara izin verilmiştir. 

(2) Toplanma yönetimi 2.md gereğince mesafeyi korumak, 4.md gereğince ise yetkili 

mercilerin vermiş olduğu hijyen talimatlarını dikkate almak zorundadır. 

(3) Enfeksiyondan korunma kurallarının yeterli olmaması durumunda, toplanmalar 

yasaklanabilir. 

§ 12 

İnançsal ve dünya görüşü toplulukları etkinlikleri  

ve vefat durumlarında 

(1) 9.ve 10.md dışında kilise ve dini ve inanç topluluklarının dini etkinliklerine izin 

verilmiştir. Dini bir etkinlik düzenleyen bir kişi 4.md gereğince hijyen kurallarına 

uymak, 5.md gereğince hijyen konsepti tasarlaması ve md.  6'ya uygun olarak veri 

işlemesi gerekir. 7.md gereğince giriş ve katılım yasağı vardır. Bu tür etkinliklere 

katılıma ancak, beklenen ziyaretçi sayısı kapasitenin üstünde olacaksa etkinlik 

sahiplerine önceden bildirim yapıldıktan sonra izin verilir. Bent 1 içinde beklenenden 

on fazla katılımcı olacak etkinlikler, yetkili makamla genel bir anlaşma yapılmadıkça, 

en geç iki iş günü önceden yetkili makama bildirilir. 1.-5.fıkra fikir toplulukları 

etkinliklerinde uygulanır. 

(2) 9.ve 10.md gereğince defin,  urn defni ve cenaze törenlerine izin verilmiştir. İşbu 

etkinlik düzenleyen kişilerin 4.md gereğince hijyen kurallarını dikkate almalıdır. Giriş 

ve katılım yasağı 7.md tabiidir. 

(3) Bent 1 ve 2 kapsamındaki etkinlikler sırasında, kapalı yerlerde toplu şarkı söylemek 

yasaktır. 

Paragraf 4: İşletme yasakları ve belirli kurumlar  ve işletmeler için enfeksiyondan 

koruma talimatları 

§ 13 

Kurumlara dair işletme yasağı ve kısıtlamalar 

(1) Online hizmetleri dışında insan trafiğine yasak olan kurumlar: 



1. Md. 13a fıkra 3 bent 4 uyarınca çalıştırılırlarsa eğlence mekanları, kumar, şans 

oyunları bankaları, iddia yerleri dahil, iddia oyunlarının alındığı işletmeler dışında, 

2. Kültür ve sanat kurumları, özellikle tiyatro, opera ve konser salonları, müzeler, 

galeriler ve anıtlar, ayrıca sinemalar, istisnalar: araba sinemaları, araba konserleri ve 

araba tiyatroları; md. 13a bent 1 uyarınca galeriler ve anıtların işletilmesine izin 

verilir, 

3. Arşivler ve kütüphaneler; md. 13a bent 1 uyarınca operasyona izin verilir; 

Kütüphaneler, ilgili hijyen konsepti çerçevesinde sipariş edilen ve iade edilen 

malzemeyi alırken bundan muaf tutulabilir, 

4. Md. 9 bent 1 uyarınca dersler verilmediği sürece müzik, sanat ve gençlik sanatı 

okulları, 

5. Turistik seyahatler kapsamında seyahat otobüsleri, konaklama işletmeleri ve ücret 

karşılığı konaklama hizmeti veren diğer kurumlar, istisna: iş veya görev konularında 

gerekli olması durumunda. 

6.  Fuarlar ve sergiler, 

7. Eğlence parkları, hayvanat ve botanik bahçeler, ayrıca diğer serbest zaman 

kurumları, kapalı alanlar dışında, gezi tekneleri dahil, raylı müze araçlar ve turistik 

teleferikler; md. 13a (1) uyarınca zoolojik ve botanik bahçelerin işletilmesine izin 

verilir:, 

8. Resmi amaçlar, rehabilitasyon, okul sporları, çalışma, birinci sınıf veya profesyonel 

sporlar ile md. 9(1) uyarınca düşük temaslı eğlence ve amatör sporlar için kullanım 

dışında futbol sahaları da dahil olmak üzere kamu ve özel spor tesisleri ve spor 

tesisleri; Açık havada, 14 yaşına kadar ve 14 yaşını doldurmamış olmak üzere en 

fazla 20 çocuktan oluşan gruplar eğlence ve amatör spor yapabilir; geniş açık hava 

tesislerinde, ilgili gruplar arasındaki temas hariç tutulursa, birkaç grup md.  9 (1) 

uyarınca spor yapabilir; eğlence ve amatör sporlar için soyunma odaları, duşlar, 

salonlar veya ortak tesislerin kullanılması yasaktır,. 

8a. Spor salonları, yoga stüdyoları ve benzeri tesislerde, resmi amaçlar dışında 

rehabilitasyon sporları, okul sporları, araştırma aktiviteleri, üst düzey veya profesyonel 

sporlar ile md. 9 fıkra 1'e uygun olarak düşük temaslı boş zaman ve amatör sporlar 

için kullanım hariç, 

9. Rehabilitasyon sporları, okul sporları, çalışma, üst veya profesyonel sporlar için 

resmi amaçlar için kullanım hariç olmak üzere kontrollü erişime sahip yüzme, kapalı, 

termal, eğlenceli ve diğer hamamlar ve yüzme gölleri, 

10. Saunalar ve benzeri kurumlar, 

11. Restoran işletmeleri kanunu (GastG), 25.md. 2.fıkra kapsamında restoran işletmeleri, 

özellikle yiyecek ve içecek işletmeleri, nargile ve sigara barları dahil , istisnalar: 

dışarıya satış veya alım-teslim hizmetleri işletmeleri, yerinde yemek bölümleri 

kapatılmalı, ayrıca bent 5 içindeki düzenlemeler kapsamında izinli konaklama 



hizmetlerindeve tıbbi veya bakım hizmeti sunan kurumların yemek salonlarındaki 

yemek servisi bundan hariçtir,. 

12. Akademi yasası gereğince yüksek okullar ve akademilerde kantin ve kafeteryalar, , 

istisnalar: yiyecek ve içecek satışı, mekan-dışı-satış, yerinde yemek bölümleri 

kapatılmalı; 16.md.2.fıkra 2.bent de geçerlidir, 

13. Hayvan salonları, hayvan kuaförleri ve hayvan bakımı ile ilgili benzeri kurumlar, 

hayvan pansiyonları dışında, md. 13a bent 3 cümle 4 uyarınca işletilmeye izin verilir 

14. Düşük temaslı olduğu sürece ve md. 9 bent 1 uyarınca kullanıldıklarında 

organizasyon türü veya durumundan bağımsız olarak dans okulları, bale okulları ve 

benzeri kurumlar, 

15. Kulüp ve diskotekler ve 

16. Fuhuş mekanları, genelevler ve benzeri kurumlar, ayrıca fuhuş yasası 2.md 3.fıkra 

gereğince kurumlar. 

(2) Restoran kanunu (GastG) 25.md.1.fıkra gereğince işletme kantinleri yiyecek-içecek 

tüketimine kapanacaktır.Uygun alanlarda yiyecek ve içeceklerin teslim edilmesine 

izin verilmiştir. Şirketin uygun alanda ve 1.fıkra aksine mümkün olmaması 

durumunda, asgari mesafe olan 1,5 metre ve hijyen konsepinin uygulanması 

gerekmektedir. Ayrıca müşteri başına düşen on metrekareye dikkat edilmelidir. 

(3) Yüksek okul ve akademilerde yüz yüze eğitim akademi yasası gereğince erteleniyor, 

dijital formatlar ve diğer uzaktan eğitim formatlarına izin verilmiştir. 1.bentten 

bağımsız olarak rektörlük ve akademi idaresi yüz yüze etkinliklerine izin verebilir-

bunların elzem olması ve elektronik iletişim ve komünikasyon teknolojilerle ile diğer 

uzaktan eğitim formatlar ile yapılamaması durumunda, özellikle birinci sömestırda 

bulunan öğrenciler için düzenlenecek etkinlikler için de. Rektörlük veya akademi 

yönetimi, özellikle günlük negatif COVID-19 hızlı testinin kanıtına, bir aşı belgesine 

veya md. 4a anlamında onaylanmış bir enfeksiyonun kanıtına bağlı olarak yüzz yüze 

katılımı sağlayabilir. 16.md.2.fıkra 3.bent aynı şekilde geçerlidir.  

§ 13a 

Perakende, perakende ve pazarların yanı sıra el sanatları ve hizmet endüstrileri 

(1) Çevrimiçi perakendecilik de dahil olmak üzere karşılama teklifleri ve teslimat 

hizmetleri hariç olmak üzere perakende, perakende satış noktaları ve pazarların 

çalışmasına, yalnızca bireysel randevular üzerinde önceden anlaşma yapılarak izin 

verilecek ve her 40 metrekarelik perakende alanı için bir müşteriye izin verilecektir. 



Bireysel randevular için müşteri başına sabit süreler tercih edilir ve verileri md. 6'ya 

uygun olarak işleme yükümlülüğü geçerlidir. 

(2) Bent 1'den hariç tutulanlar şunlardır: 

1. Gıda ve içecek sektöründe perakende satış, direkt teminatçılar dahil olmak 

üzere, kasap, fırın ve pastaneler, 

2. İşletme kanunu düzenlemesi 67.md.gereğince haftalık pazarlar, 

3. Yemek dağıtımı yapan kurumların dağıtım yerleri, 

4. Eczane, aktar, bakım ürünleri satan işletmeler, sağlık ürünleri dükkanları, 

ortopedik ayakkabı teknisyeni, işitme cihazı dükkanları, optikler, bebek 

marketleri, 

5. Petrol ofisleri, 

6. Posta merkezler, paket hizmetleri bankalar ve ayrıca seyahat ve müşteri 

merkezleri, toplu taşıma için bilet satışı, 

7. Kuru temizleme ve çamaşırhaneler, 

8. Kitapçılar, dergi ve gazete satışı, 

9. Hayvan ihtiyaç maddeleri ve yem satış marketleri, 

10. Toptancılar ve 

11. Bahçe peyzaj dükkanları, çiçekçiler, ağaç okulları, bahçe, yapı marketleri ve 

Raiffeisen pazarları. 

Bent 1 içinde, kapalı odalar için, satış alanlarının büyüklüğüne bağlı olarak, aynı anda 

mevcut müşteri sayısı aşağıdaki gibi sınırlandırılır: 

1. 10 metrekareden küçük satış alanlarında en fazla bir müşteri, 

2. 800 metrekare kadar olan satış alanlarında toplam ve gıda satış alanlarında en fazla 

10 metrekareye bir müşteri, 

3. Gıda satış alanları dışında, 800 metrekareden itibaren 800 metrekareye göre 10 

metrekare başı bir müşteri ve 800 metrekareyi geçen alanlarda 20 metrekare başı 

en fazla bir müşteri, 

Alışveriş merkezleri için ilgili toplam satış alanı belirleyicidir. 

(3) Karışık ürünlerin satılması durumunda, 2. bent gereğince satışa izin verilmiştir. 

İşbu dükkanlar her zaman satışa sundukları ürünleri, %60 oranında olması durumuna, 

satmaya devam edebilir. Satışına izin verilmeyen ürünlerin her halükarda satılamaz ve 

işbu ürünlerin alansal olarak ayrılması gerekmektedir. Ürünlerin teslimatına geçerlidir. 

Bent 1 değişmeden kalır. Gel al hizmeti veren kuruluşlarda işletmecilerin, hijyen 



konseptini dikkate almaları ve belirli zaman çerçevesi belirlemeleri durumunda, ürün 

teslimatı yapmalarına izin verilmiştir.  

(4) Perakende satış işletmeleri ve pazarlar için, çok müşterilerin gelmesi beklenmesi 

durumunda, satış kampanyalarının uygulanması yasaklanmıştır. 

(5) Zanaat, hizmet sektörü, araç, ziraai araçlar ve bisiklet tamirhaneler ve yedek 

parça satış noktaları, bu yönetmeliğin başka bir düzenlemesi nedeniyle yasaklanmamış 

ise açık kalacaktır. Zanaatkarlar ve hizmet sunan işletmelerde faaliyet dışında herhangi 

ürünün satışına izin verilmemiştir. İstisna: Telefon hizmeti veren işletmeler ise sadece 

hasar ve hasar tamiri, tamir veya bozuk aletlerin değişimi, hizmet sözleşmesi 

kapsamındaki ürünleri dışında bir şey satamazlar. 

Bent 2 ve 3 durumunda, bent 2 cümle 2 buna göre geçerlidir; Bent 1 ve 2 uyarınca mal 

satışının kabul edilebilirliği etkilenmez. 

§ 14 

Belirli kurum ve işletmeler için genel enfeksiyon talimatlarının geçerliliği 

(1) Aşağıda belirtilen kurum, imkan ve aktiviteleri işletme ve sunma durumunda, 

kişilerin 4.maddeyi kapsayan hijyen talimatlarını, 5.md gereğince ise hijyen konseptini 

tasarlamalı ve 6.md gereğince veri çalışması gerekmektedir. 

1. Yüksek okullar, akademi yasası gereğince akademiler, kütüphaneler, arşivler ve 

öğrenci hizmetleri dairesi, 

2. Müzik okulları, sanat okulları ve gençlik sanat okulları, 

3. Bakım okulları, sağlık okulları, sosyal konulu okullar, can kurtarma ve meslek 

ilerleme ve meslek eğitimi bakım ve sağlık okullarını- sosyal  bakanlığı yetkisi 

alanında, 

4. Sürücü kursuları, gemi ve uçuş okullarında teorik ve pratik sınavları dahil olmak 

üzere sürücü okulları, 

5. Her türlü diğer eğitim kurumları ve imkanları, 16.md 1.fıkra 1. bendi gereğince 

sınavların uygulanması, 

6. Kuaförlük, berber dükkanları, kozmetik, tırnak, masaj,  dövme ve piercing 

stüdyolarının yanı sıra fizyoterapi ve ergoterapi, konuşma terapisi, podiatri ve 

ayak bakımı gibi vücuda yakın hizmetlerin sağlanmasına yönelik kuruluşlar; 

hizmet, teklif veya faaliyet durumunda ağız-burun maskesi giyilemediği veya 

kalıcı olarak giyilemeyeceği sürece, personel için bir test konsepti ve hizmetin 

kullanımı için müşterinin md. 4a kapsamında günlük negatif COVID-19 hızlı 

testinin, bir aşı belgesinin veya onaylanmış bir enfeksiyonun kanıtının sunulması 



gerektirir; bu fizyoterapi ve ergoterapi, konuşma terapisi ve podiatrinin yanı sıra 

tıbbi ayak bakımı için geçerli değildir, 

7. Kamu ve özel spor alanlar ve spor mekanları, fitnes stüdyoları ve yoga stüdyoları 

ile dans okulları, ayrıca benzeri kurumlar dahil, 

8. Perakende satış işletmeleri, İşletme düzenlemesi 66.-68.md gereğince 

talimatların istisnası, 6.md.dışında, md. 13a bent 1 tarafından emredilmediği 

takdirde, 

9. GastG 25.md. ve GastG yasası 1.fıkra 1.bent gereğince yemekli işletmelere 

dışardan gelen müşterilerin bilgilerinin üzerine çalışılması (6.md.gereğince), 

10. Konaklama tesisleri, 

11. Kongreler, 

12. İddia oyunları işletmeleri. 

13. Müzeler, galeriler, sinemalar, araba sinemaları, araba tiyatroları ve araba 

konserlerinin yanı sıra zoolojik ve botanik bahçeleri ve anıtlar da dahil olmak 

üzere sanat ve kültür kurumları ve 

14. Güneşlenme stüdyoları. 

(2) 7.md gereğince kurum ve tesisleri işleten kişilerin bent 1 uyarınca giriş ve katılım 

yasağı getirebilir. Bunun dışında 8.md gereğince iş güvenliği kuralları dikkate 

alınmalıdır. İşbu kural, 1. fıkranın 2 ve 5. Bentleri durumunda geçerli değildir. 1. fıkra ve 

1 ila 2 nolu bentler, şayet kurum kapsamındaki imkan ve aktiviteler 10.md gereğince 

izinli bir etkinlik teşkil ediyorsa da geçerlidir. Giriş ve katılım yasağı 7.md.ve ayrıca 

3.md. 1.fıkra, 1 ve 4 sayılı kanunlara istinaden trafik araçları, alanlar ve kurumlar. 

(3) Fıkra 1 bent 6 ve 14 uyarınca tesislerin hizmet sunmalarına yalnızca önceden 

randevu alınmışsa izin verilir. 

§ 14a 

Mezbahalar ve tarımda mevsimlik işçilerin kullanımı için özel enfeksiyon koruma 

gereksinimleri 

(1) Aşağıdaki tesislerde çalışanlar; 

1. kesim ve parçalama alanında istihdam edildikleri sürece 30'dan fazla çalışana sahip 

kesim, parçalama, et işleme ve av hayvanı işleme tesisleri ve işlenmemiş etten gıda üreten 

ve işleyen diğer işletmeler ve 



2. Mevsimlik işçilik döneminde, özel ürünler de dahil olmak üzere 10'dan fazla mevsimlik 

işçi çalıştıran çiftlikler 

ilk faaliyete başlamadan önce koronavirüs enfeksiyonu için md. 4a fıkra 1 uyarınca bir 

COVID-19 hızlı testinden geçer. 1. bentte belirtilen hallerde kesim ve parçalama alanında 

100'den fazla çalışanı olan işyerlerinin çalışanlarına haftalık ek md. 4a fıkra 1 uyarınca bir 

COVID-19 hızlı testi yükümlülüğü uygulanacaktır. 1. ve 2. cümlelerdeki test 

yükümlülüğünden Md. 4a fıkra 2 ve 3 kapsamında aşılanmış ve iyileşmiş kişiler hariç 

tutulur. Testlerin sonuçları talep üzerine işletmeciye teslim edilecektir. Aksi garanti 

edilmediği sürece, testin organizasyonu ve finansmanı işletmecinin sorumluluğundadır. 

(2) Bent 1'de belirtilen tesislerin işletmecileri Madde 4'te belirtilen hijyen gerekliliklerine 

uyacak ve Madde 5 uyarınca bir hijyen konsepti hazırlayacaktır. Fıkra 1 Bent 2 içerisinde 

belirtilen işyerlerinde kapalı alanların dışında ağız-burun maskesi takma zorunluluğu 

uygulanmaz. Madde 1'de belirtilen tesislerin işletmecileri, Madde 5 Fıkra 2'den farklı olarak 

hijyen konseptini yerel sağlık otoritesine sunmaları gerekecektir. Bir kusur bulunduğu 

takdirde, hijyen konsepti sağlık dairesinin gereksinimlerine göre derhal uyarlanmalıdır. 

(3) İşletmecinin talebi üzerine, yerel olarak sorumlu sağlık departmanı, işletmecinin belirli 

bir hijyen konsepti çerçevesinde sapmayı haklı kılan nedenler sunması halinde, bir çalışma 

alanındaki çalışanlar için 1. bende göre test yükümlülüklerinde istisnalara izin verebilir. 

(4) İşletmeci, çalışanlar ve işletmeye gelen ziyaretçiler için verileri md. 6 uyarınca 

işlemekle yükümlüdür. Madde 6 buna göre geçerlidir. Fıkra 1, Bent 2 durumunda, yalnızca 

çalışanların verileri işlenir. Madde 7 uyarınca ve bent 1 içinde emredilen testlerden 

geçmemiş kişiler için veya aşı belgelerini veya onaylanmış enfeksiyon kanıtını 

sunamayanlar için giriş ve katılım yasağı olacaktır.. 

(5) Madde 8'de belirtilen sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uyulmalıdır. Ayrıca, Fıkra 1'de 

belirtilen tesislerin işletmecisi aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirecektir: 

1. Çalışanlar, özellikle korona salgınının neden olduğu iş akışları ve gereksinimlerdeki 

değişikliklerin yanı sıra ateş, kuru öksürük, tat veya koku bozukluğu da dahil olmak üzere 

koronavirüs enfeksiyonunun tipik semptomlarına atıfta bulunarak, anladıkları bir dilde tam 

olarak bilgilendirilmelidir; 

2. İkinci bendin 1. cümlesine atıfta bulunulan bilgi açıklamaları ve talimatlar, faaliyetin ilk 

başlangıcından önce, en az üç ayda bir ve yenilikler söz konusu olduğunda derhal yazılı ve 

sözlü sağlanmalı ve belgelenmelidir; 

3. Tüm çalışanları kişisel koruyucu ekipmanlarla donatılmalı ve bunları nasıl düzgün 

kullanacaklarını öğretilmelidir. 

§ 14b 

Okulların, kreşlerin ve gündüz bakım evlerinin faaliyeti 



(1) Devlet okullarının öğretim faaliyetleri, ilkokul destek sınıfları, okul anaokulları ve ilgili 

bağımsız kurumların yanı sıra güvenilir ilkokul tarafından verilen bakım hizmetlerinin 

işletilmesi, okulda esnek ikindi bakımı ve kreş, 2 ila 14. fıkralar uyarınca 

gerçekleşecektir. Yüz yüze ders ve aynı zamanda okul dışı eğitim ve diğer okul 

etkinliklerin kamu okul  ve bunların bağlı olduğu özel kurumlarda yasaktır. Ders dışı 

ortakların okuldaki faaliyetlerine, yalnızca izin verilen okul operasyonunun bir parçası 

olduğu ölçüde izin verilir. 

(2) 3 ila 14. fıkralar uyarınca eğitime tekrar izin verilse bile, yüz yüze beden eğitimi dersi 

yapılmaz. Ancak, yüz yüze beden eğitimi dersine, şu şartlarda izin verilir; 

1. sporu branş olarak seçen öğrenciler için pratik performans değerlendirmeleri de 

dahil olmak üzere sınava hazırlık için, 

2. Allgemein bildende Gymnasium ve Gemeinschaftsschule'nin 1. ve 2. sınıflarının 

spor temel kursları ve Berufliche Gymnasium'un 1. ve 2. sınıflarının spor 

dersinde. 

Dersiçin en az 1,5 metrelik mesafeye sürekli olarak uyulması kaydıyla izin verilir. Asgari 

mesafeye uyulmasının mümkün olmadığı temaslarda bulunulması yasaktır. Md. 3 fıkra 

1 uyarınca bir ağız-burun maskesi ile güvenlik veya yardım sağlanmasına izin verilir. 

(3) Dersler, mevcut test teklifleri dikkate alınarak, minimum mesafeyi korumak için 

nerede ve ne ölçüde gerekli olduğu dikkate alınarak sınıf ve uzaktan eğitim 

arasındaki dönüşümde gerçekleşecektir. Bu, 

1. Baden-Württemberg Eyaleti için Çocuk ve Gençlere Yardım Yasası 28.md. 

gereğince geçerlilik taşıyan hükümde tanınmış reşit olmayan çocuklar için yurtlar için 

geçerli değildir- yurtların tüm yıl açık olmaları durumunda, 

2. Zihinsel gelişim, fiziksel ve motorik gelişim ve ayrıca farklı gelişim ağırlık noktalarına 

sahip özel pedagojik eğitim ve danışmanlık merkezleri, 

3. Zihinsel gelişimin yanı sıra fiziksel ve motor gelişime odaklanan okul kreşleri, 

4. 14. md. 1. bendinin 3 nolu cümlesinde yazılı kurumlar ve Kültür bakanlığına bağlı 

olan uygun mesleki okullar. İşbu hüküm, değişmeli eğitim hizmet kapsamında 

derslerin yapılamaması ve ertelemesinin mümkün olmadığı durumunda mezuniyet 

sınıfları olmayan sınıflar için geçerlidir. 

1 ila 4 numaralı kurumlardaki hizmetler esas olarak yüz yüze de gerçekleşebilir; Md. 

2 fıkra 2 geçerli değildir. Dönüşümlü eğitimin yüz yüze aşamalarının kapsamı ve 

süresi okul yönetimi tarafından karara bağlanır. Ara ve son sınavlardan önceki son 

iki hafta içinde, okul yönetiminin kararına göre dersler, 1'den 3'e kadar olan 

cümlelerden hareketle uzaktan eğitim olarak yapılabilir. 

(4) Öğrenciler yüz yüze eğitim aldığı takdirde,  



1. kendileri için esnek öğleden sonra bakımı, etüt veya okulda etüt faaliyetleri 

verilmesine, 

2. Sınıf olarak doğaya yürüyüşlere ve gezilere izin verilir. 

(5) Mevcut 

1. uzaktan eğitim ile ulaşılamayan veya 

2. sınıf konferansının değerlendirilmesi ve okul yönetiminin onayı sonucunda 

özel bir ihtiyacı bulunan öğrenciler için, 

mevcut kaynakları çerçevesinde fıkra 3 öngörülerinin dışında kalan öğrencilere yüz 

yüze öğrenme fırsatları sağlanır. Bu husus, meslek okullarında uzaktan eğitimle 

verilemeyen uygulamalı ders içerikleri için de geçerlidir. 

(6) Yüz yüze eğitimin gerçekleşmesi halinde ve gerçekleştiği sürece, öğrenci velileri 

veya reşit olan öğrenciler, yüz yüze eğitim yerine zorunlu uzaktan eğitimi isteyip 

istemediklerini okula bildirirler. Yüz yüze eğitimde yazılı performans 

değerlendirmelerine katılma zorunluluğu, yüz yüze eğitime karşı bir karar verilmesi 

halinde de ders veren öğretmen tarafından da belirlenebilir. Yüz yüze eğitim yerine 

uzaktan eğitime katılma kararı alınmaması halinde, yüz yüze eğitime katılma 

zorunluluğu Okula Devam Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir. Karar, okul yarı 

yılı veya öğretim yılı sonunda ve salgın gibi koşullarda önemli bir değişiklik olması 

durumunda, gelecekte geçerli olacak şekilde değiştirilebilir. 

(7) Yüz yüze eğitim yapılmadığı takdirde, onun yerine uzaktan eğitim yapılır. 

(8) Yüz yüze eğitime henüz katılamayan ilkokulların, ilkokul teşvik sınıflarının, 

ilkokullardan sonraki  5 ile 7. sınıfların, okul kreşlerinin ve sosyal-pedagojik eğitim ve 

danışma merkezlerinin tüm sınıfların katılmaya hak sahibi öğrencileri için bir acil 

bakım hizmeti verilir. Burada katılımına izin verilen öğrenciler: 

1. Çocuğun selahati için acil bakıma katılması gerekenler, 

2. Ebeveynlerin her ikisinin de çalışmaları nedeniyle veya bir üniversite ya da 

okul eğitimine devam etmeleri halinde çocukla ilgilenemeyecek durumda 

olmaları, veya 

3. Diğer önemli sebeplerden dolayı acil bakıma ihtiyaç duymaları durumunda, 

2. fıkra 2 sayılı şartı, kişilerden birisinin yalnız ebeveyn olması durumunda. 2. fıkra 2 

sayılı cümlenin kalan şartlarını yerine getirmesi halinde de geçerlidir. Çocuğun 

bakımında tek başına sorumlu olan ebeveynin zorunlu sebeplerden dolayı, örneğin ağır 

bir rahatsızlık neticesinde çocuğun bakımı ile ilgilenememesi durumunda. Acil bakım, 

çocuğun genelde gittiği kurumda uygulanır. Burada personel ve öğrencilerden oluşan 

konstant grup sayıları esas olmakla beraber, istisnai durumlar geçerli olabilir. 

(9) Okul kantinleri ve öğrencilerin birlikte yemek yemesi ve ayrıca okulda çalışan 

personelin yüz yüze derslerde ve acil bakım esnasında diğer kişilere en az 1,5 metre 



mesafede bulunması gerekmektedir. Vardiyalı işletmede masaların vardiya arasında 

temizlenmesi zorunludur. 

(10) Fıkra 1'de belirtilen ve fıkra 8 uyarınca sağlanan acil bakım da dahil olmak 

üzere, öğrencilerin, çocukların, öğretmenlerin ve diğer kişilerin girmesi ve katılması 

yasaktır; 

1. Coronavirüs ile enfekte olmuş kişilere yakın olan, son iletişimden 10 gün 

geçmemiş olması, yetkili dairelerin başka bir düzenleme getirmemesi 

durumunda, 

2. Son 10 gün içinde Robert-Koch Enstitüsü'ne istinaden risk bölgesinde bulunmuş 

olması durumunda. İşbu düzenleme, kişinin dönüşünden 10 gün içinde risk bölgesi 

olarak tanımlanması durumunda da geçerlidir. 

3. Korona Yönetmeliği'nin md. 4a fıkra 3 uyarınca pozitif bir kendi kendine testten 

sonra, bir PCR testinden geçmesi gereken veya 

4. Tipik enfeksiyon semptomların gözetlenmesi, örneğin ateş, kuru öksürük, tat ve 

koku kaybı, durumunda. 

Fıkra 1 uyarınca giriş ve katılım yasağı 10. fıkra, 1 sayılı düzenleme gereğince mevcut 

durumlarda geçerlidir: Corona izolasın düzenlemesi veya Corona seyahat karantinası 

düzenlemesi gereğince izolasyon mecburiyetinin bulunmaması veya artık bulunmaması 

durumunda. 

(11) Devlet okulları, ilkokul destek sınıfları, okul anaokulları ve ilgili bağımsız kurumlar, 

sınıf öğretiminde yer alan öğrencilere ve kurum huzurunda tesislerde çalışan 

personele, md. 4a (1) içinde atıfta bulunulan koronavirüs için iki COVID-19 hızlı testi 

sunacaktır; Md. 4a fıkra 2 ve 3 kapsamında aşılanmış ve iyileşmiş kişiler hariç. Testin 

zamanı ve organizasyonu okul yönetimi tarafından belirlenir. 

(12) Koronavirüs testinin negatif olduğuna dair kanıt sunmayan veya md. 4a anlamında 

aşı belgeleri veya doğrulanmış enfeksiyon kanıtı sağlamayan kişilerin, md. 8 uyarınca 

orada sağlanan acil bakım da dahil olmak üzere, fıkra 1'de belirtilen kurumlara 

girmeleri ve katılmaları yasaktır. Bu gibi durumlarda uzaktan eğitim sağlanmalıdır. Test 

kanıtı şu şekilde sağlanabilir:  

1. Fıkra 11'de belirtilen teste katılım; bu, testin okul arazisine girmeden önce veya 

hemen sonra okulda yapılmaması durumunda, ancak okul gününde daha sonraki bir 

tarihte veya 

2. negatif sonuçlu bir testin kanıtı, bunun için 

(a) Md. 4a (1) anlamında bir COVID-19 hızlı testinin sertifikası veya 

(b) Kültür Bakanlığınca zihinsel gelişim, fiziksel ve motor gelişim odaklı özel eğitim ve 

danışma merkezleri, bu programlarla diğer önceliklere sahip özel eğitim ve danışma 

merkezlerinin temel kademeleri, özel eğitim ve danışma merkezlerinin yanı sıra 



ilkokul destek sınıfları ve okul anaokullarındaki çocuklar için örnek bir formun öğrenci 

velileri tarafından, usulüne uygun olarak gerçekleştirilen COVID-19 hızlı testine göre 

kendi kendini belgelendirmesi, 

öğrencinin en geç fıkra 11 uyarınca sunulan bir testin gününde, öğretmenler ve diğer kişiler 

tarafından okul yönetimi tarafından belirlenecek bir zamanda teslim edilmesi ve altta yatan 

testin 48 saatten daha eski olmaması.  

3. fıkranın 2. Cümlesinin b harfi uyarınca kişinin kendi kendini belgelendirme imkanı, 11 inci 

ve 15 inci fıkralarda belirtilen işyerlerinde çalışan personel ile üçüncü fıkranın 2. cümlesinin 

(b) harfinde anılan kurumlardaki reşit öğrencileri için de geçerlidir. 

(13) Fıkra 12 uyarınca erişim ve katılım yasağı şunlar için bulunmaz; 

1. Şunlara katılım: 

(a) ara ve bitirme sınavları;  

(b) en az sayıda performans değerlendirmesinin yerine getirilmesi için kesinlikle gerekli 

olduğu ölçüde, not vermek için gerekli olan okul performans değerlendirmeleri;  

en az 1,5 metrelik mesafeye tutarlı bir saygı göstererek ve fıkra 12 cümle 3'te kanıt 

sağlayan sınıf arkadaşlarından mekansal ayrılma durumunda,  

2. Md. 4a (1) içinde atıfta bulunulan koronavirüs için COVID-19 hızlı testinin, mevcut 

engellilik ve imkansızlığın tıbbi bir sertifika ile gösterilmesi koşuluyla, bir engel 

temelinde yapılamayacağı öğrenciler için; 

3. Md. 4a fıkra 2 anlamında aşılanmış kişiler için,  

4. Md. 4a fıkra 3 anlamında iyileşmiş kişiler için,  

5. Okul arazisine kısa süreli giriş için, bunun kişisel bakım hakkının kullanılması veya 

uzaktan eğitime katılım için kesinlikle gerekli olduğu ölçüde; 

6. Okulun çalışması için gerekli olan kısa süreli giriş için, örneğin servis sağlayıcılar 

tarafından veya erişim çalışma saatleri dışında, örneğin temizlik personeli tarafından 

gerçekleştiği sürece. 

(14) Yetkili sağlık dairesi, IFSG'nin 28b maddesinin 3. fıkrası uyarınca 

tedbirlerin yürürlükte olduğu veya artık yürürlükte olmadığının duyurulduğu 

tarihi Sosyal İşler Bakanlığı'na bildirmek zorundadır. IFSG'nin md. 28b fıkra 3 

içinde belirtilen tedbirlerin uygulanması halinde fıkra 3. cümle 2'de anılan 

kurumlarda öğretim ve 5. fıkra uyarınca sınıf öğrenimi hariç olmak üzere, yüz 

yüze eğitimi yasaktır.. Yasak aşağıdakiler için geçerli değildir:  



1. 2020/21 öğretim yılında final sınavına girecek olan Hauptschule, Werkrealschule, 

Realschule ve Gemeinschaftsschule 9 ve 10. sınıflarındaki öğrencilerin yüz yüze eğitimi; 

2. Gymnasium, mesleki Gymnasium ve Gemeinschaftsschule 1 ve 2. sınıflarındaki 

öğrencilerin yüz yüze eğitimi; 

3. 1 ve 2. Cümlelerde belirtilen derslerden birine devam eden Özel Eğitim ve Danışma 

Merkezleri öğrencilerinin yüz yüze eğitimi; 

4. Özel Eğitim okulları, eğitim ve danışma merkezlerinin 9. sınıflarında öğrencilerin sınıf 

öğretimi Öğrenme, öğrenme kursu ile diğer destek merkezlerinin Özel Eğitim ve Danışma 

Merkezleri ve sorunsuz bir şekilde kapsayan bir eğitim teklifi için hazırlanan hedef 

farklılaştırılmış kapsayıcı eğitim tekliflerinde 9 ve 10. sınıfları 

5. Mesleki yeterlilik veya genel yeterliliğe yol açan 2020/21 öğretim yılında final sınavına 

giren meslek okullarındaki öğrencilerin yüz yüze eğitimi; 

6. Yazılı ve pratik performans değerlendirmelerinin, minimum performans değerlendirmesi 

sayısının yerine getirilmesi için kesinlikle gerekli olduğu ölçüde gerçekleştirilmesi; 

7. Ara ve nihai denetimlerin yapılması. 

Fıkra 8 aynı şekilde geçerlidir.  

(15) Fıkra 14, 3. ve 4. cümle hariç olmak üzere, kreşler, çocuklar için gündüz 

bakımı, ilkokul destek sınıfları, okul anaokulları ve güvenilir ilkokul tarafından 

sağlanan çocuk bakım hizmetleri, esnek ikindi bakımı ve okuldaki kreşlere 

uygun şekilde uygulanır. Fıkra 8 uyarınca acil bakım hizmeti verilecektir. 

§ 14c 

Hastanelere yönelik kısıtlamalar, bakıma muhtaç insanlar için tesisler ve destek ve ayakta 

bakım hizmetleri 

(1) Ziyaretçilerin hastanelere erişimine yalnızca md. 4a fıkra 1 anlamında negatif covid-19 

hızlı testi ve standart FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95 veya benzer bir standardın 

gereksinimlerini karşılayan bir solunum koruması ile izin verilir. Hastaneler ziyaretçilere 

testin yürütülmesini sunmalıdır. Diğer harici kişiler tarafından hastanelere erişime yalnızca 

md. 4a fıkra 1 anlamında en fazla 48 saat önceden yapılan negatif COVID-19 hızlı testi 

veya FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95 veya karşılaştırılabilir standardın 

gereksinimlerini karşılayan solunum koruması ile izin verilir. Md. 3 (2) (1) buna göre 

uygulanır; 6 yaşından  14 yaşını dolduranlara kadar çocuklar için DIN EN 14683:2019-10 

gerekliliklerini karşılayan bir tıbbi maske veya karşılaştırılabilir bir standart yeterlidir. Md. 4a 

fıkra 1 anlamında önceki bir COVID-19 hızlı testinin uygulanması dışında, 48 saatten fazla 

olmamak kaydıyla, tesisin bakımı için tesise erişimi, hastaların psikososyal veya fiziksel 

sağlığı için kesinlikle gerekli olan harici kişilerdir. İtfaiye, ambulans servisi, polis ve sivil 



korumadan acil durum personeli de, bir kullanım görevini yerine getirmek için erişimi gerekli 

olan md. 4a fıkra 1 anlamında COVID-19 hızlı testi uygulamaktan muaftır. 

(2) Ziyaretçilerin ve dışarıdan kişilerin bakım ve destek ihtiyacı olan kişiler için yataklı 

tesislere erişimine ancak md.4a fıkra 1 anlamında en fazla 48 saat önceden ve solunum 

koruması ile yapılan negatif COVID-19 hızlı testi ile izin verilir. Solunum koruması FFP2 

(DIN EN 149:2001), KN95, N95 veya karşılaştırılabilir bir standardın gereksinimlerini 

karşılamalıdır. Fıkra 1 bent 4 buna göre uygulanır. Tesisler ziyaretçilere ve harici kişilere 

testin yürütülmesini sunmalıdır. Buna göre Fıkra 1 bent 5 ve 6 uygulanır.  

(3) Bakıma ve desteğe ihtiyaç duyan kişiler için hastanelerin ve yataklı tesislerin yanı sıra 

ayakta bakım hizmetleri personeli, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümler çerçevesinde, 

FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95 veya benzer bir standardın gerekliliklerini karşılayan 

solunum koruması taşıyacaktır. 

(4) Bakıma ve desteğe ihtiyaç duyan kişiler için yataklı tesislerin personeli, koronavirüs 

enfeksiyonu ile ilgili olarak md. 4a fıkra 1 anlamında haftada üç kez COVID-19 hızlı 

testinden geçirilecektir, md. 4a fıkra 2 ve 3 anlamında aşılanmış ve iyileşen kişiler için test 

sıklığı haftada bire düşürülebilir. Ayakta bakım hizmetleri personeli, koronavirüs 

enfeksiyonu için md. 4a fıkra 1 anlamında haftada iki kez COVID-19 hızlı testinden geçmek 

zorunda; Cümle 1 bent 2 aynı şekilde geçerlidir. Test sonucu, aşı belgeleri veya 

onaylanmış enfeksiyon kanıtı kurum yönetiminin talebi üzerine sunulacaktır; tesisler veya 

ayakta bakım hizmetleri gerekli testleri düzenlemelidir. Haklı durumlarda, yerel sistem 

durumu yetkilisi özel durumlara izin verebilir. 

2. Bölüm- Özel düzenlemeler 

§ 15 

Esas 

16. -18.md gereğince çıkartılan hukuki düzenlemeler 1. bölümün önüne geçer, bu 

düzenlemenin dışına çıkan hükümlerin kararlaştırdığı durumunda. İşbu hukuki 

düzenlemenin md. 3, md. 9, md. 10. fıkra 2, md. 13 fıkra 1 ve 2, md. 14b ve md. 14c 

hükümlerinden sapmalara yalnızca enfeksiyondan korunma için başkaca tedbirler 

öngördükleri takdirde izin verilir. 

§ 16 

Düzenleme yetkisi 

(1) Kültür bakanlığı lfSG kanunu 32.mad 2.bent gereğince  



1. sorumluluk alanındaki okulların işletilmesi, güvenilir ilkokulun bakım hizmetleri ve 

esnek ikindi bakımı, okulda istifçilik ve istifçilik, gündüz bakımevleri, ilkokul 

destek sınıfları, okul anaokulları ve gündüz bakımevleri işletilmesini 

2. Md. 12 uyarınca etkinlikleri  

koronavirüs enfeksiyonundan korunmak için koşulları, gereksinimleri ve diğer idari 

düzenlemeleri, özellikle hijyen gerekliliklerini, maksimum kişi sayısını, işletme 

yasaklarını, acil bakım düzenlemelerini ve operasyonların yeniden başlatılması için 

gereklilikleri belirleme yetkisi vardır. 

(2) Bilim bakanlığı lfSG kanunu 32.mad 2.bent gereğince sosyal bakanlıkla anlaşmalı 

olarak aşağıdaki işletmelere hukuki düzenleme yaparak izin verebilir 

1. Yüksek okullar, akademi yasası gereğince akademiler, kütüphaneler ve arşivler, 

2. Öğrenci hizmet daireleri ve 

3. Sanat ve kültür kurumları, 1 sayılı ve 5.fıkrada belirtilememesi durumunda, ayrıca 

sinemalar 

koronavirüs koşulları ve gereksinimleri, özellikle hijyen gereksinimleri ile enfeksiyondan 

korunmak için. Bent 1(1), Baden-Württemberg Polis Akademisi Eğitim Kurulu ve Adalet 

Üniversitesi Schwetzingen de dahil olmak üzere Baden-Württemberg Polis Akademisi 

için geçerli değildir. Baden- Württemberg Polis Akademisi ve Baden-Württemberg Polis 

Akademisi ve Baden-Württemberg Adalet Üniversitesi için, Schwetzingen'deki İçişleri 

Bakanlığı ve Adalet Üniversitesi, Adalet Bakanlığı tarafından bu Yönetmeliğin eğitim, 

çalışma ve ileri eğitim işlemleri ile sınavların hazırlanması ve yürütülmesinin yanı sıra 

işe alım prosedürü için kısıtlamalarını muaf tutmalarına izin verilebilir. 

(3) Sosyal bakanlığı lfSG kanunu 32.mad 2.bent gereğince aşağıdaki işletmelere hukuki 

düzenleme yaparak izin verebilir: 

1.Hastahaneler, bakım ve rehabilitasyon kurumları, diyaliz tesisleri ve günlük klinikler, 

2.İnsani bakım ve destek ihtiyaçları veya engelli insanlar için kurumlar, 

3.Evsizler yardımı, 

4.Evsizler ile ilgili ayakta bakımı kapsayan yaşam projeleri, ayrıca yaşam, katılım ve 

bakım yasası gereğince, 

5.Bakım öncesi ve esnasında bakım ve destek imkanları, 

6.Çocuk ve gençlik çalışmalarında imkanlar, ayrıca gençlik sosyal çalışmaları, SGB 

VIII'in md. 11 ve 13'ü uyarınca, SGB VIII ve Erken Yardımların md. 16'sına uygun 

olarak ailede eğitimin teşviki, 

7.Bakım okulları, sağlık okulları ve sosyal bilim okulları, kendi yetki alanında, 

8.Meslek ilerletme ve meslek eğitimi kurumları, bakım ve sağlık okulları kapsamında, 

9.Can kurtaran hizmetleri okulları, 



Ayrıca Korona virüs enfeksiyonundan korunma şartları ve talimatları, özellikle hijyen 

talimatları belirtebilir. 

(4) İçişleri bakanlığı lfSG kanunu 32.md.2.bent gereğince Coronavirüs enfeksiyonuna 

karşı tedbir düzenlemesi aşağıdaki işletmelerde düzenlemeler yapmaya yetkilidir: 

1. İlk kabul tesislerinin işletmeleri şartlar ve talimatlar, özellikle hijyen talimatları,  

2. İkl kabul tesislerine yeni giriş yapan veya uzun bir süreden sonra tekrar kabul edilen 

kişiler, 

(5)Kültür bakanlığı lfSG kanunu 32.mad 2.bent gereğince aşağıdaki işletmelerde 

1. Kamu ve özel spor tesisleri ve spor mekanları, fitnes ve yoga salonları ve sportif 

yarışmaların uygulanması, ayrıca dans okulları ve benzeri kurumlar, 

2. Havuzlar, kontrol altında olan giriş sağlayan sauna ve yüzme gölleri, ayrıca 

Müzik okulları, sanat okulları ve gençlik sanat okulları, 

3. Konservatuarlar, sanat okulları ve gençlik sanat okulları ve ayrıca 14.md. 1.fıkra 5 

çerçevesindeki Kültür bakanlığı yetki bölgesindeki hizmetler için, Kültür Bakanlığı 

kendi yetki alanında Korona enfeksiyonundan korunma şartlar ve talimatları, 

özellikle hijyen talimatları belirleme yetkisine sahiptir.  

(6) Ulaştırma Bakanlığı ve Sosyal Bakanlık lfSG 32.md 2.bent birlikte hukuki düzenleme 

çıkartarak, 

1. 3.md 1.fıkra 1 sayılı hüküm gereğince, yemekli işletmeler kanunu 25.md 1.fıkra 2. 

bent gereğince hizmetleri, 

2. Pratik ve teorik sürücü, bot, uçuş eğitimi ve ayrıca meslek ilerletme ile ilgili pratik 

eğitim içeriği,  sürücü, gemi ve uçuş eğitimi ve pratik sınavlar, vasıta trafik bilirkişi ve 

resmen tanınmış sınav öğretmenleri ve ayrıca ehliyet düzenlemesi ve sokak trafiği 

yasası gereğince verilen sürücü kursu hizmetleri, 

Korona enfeksiyonundan korunma şartlar ve talimatlar, özellikle hijyen talimatları kendi 

yetki alanında belirleme yetkisine sahiptir. 

(7) Ekonomi bakanlığı ve sosyal bakanlığı lfSG 32.md 2.bent birlikte hukuki düzenleme 

çıkartarak, 

1. Perakende satış, 

2. konaklama işletmeleri, 

3. yemekli işletmeleri kanunu 25.md 1.fıkra 1.bent gereğince yemekli işletmelerin 

faaliyeti, 

4. fuar ve özel ürün satış dükkanları, 

5. Zanaat, 

6. kuaför, masaj ve kozmetik salonları, solaryum, tırnak,dövme ve pirsing stüdyoları, 

tıbbi ve tıbbi olmayan ayak bakımı tesisleri, 



7. Eğlence mekanları, 

8. Eğlence parkları, seyahat sektörü kapsamında 55.md. dahil olmak üzere, işletme 

düzenlemesi 1.fıkra gereğince faaliyet gösteren işletmeler, 

9. İşletme düzenlemesi GewO 66.-68.md.uyarınca pazarlar, 

Korona enfeksiyonundan korunma şartlar ve talimatlar, özellikle hijyen talimatları kendi 

yetki alanında belirleme yetkisine sahiptir. 

(8) Sosyal bakanlığı lfSG kanunu 32.md 2.bent gereğince, yetkili münferit bakanlıkla 

işbu düzenlemeye bağlı olmayan ve burada ayrı düzenlenen diğer işletme, kurum, 

imkan ve aktiviteler konusunda anlaşmalı olarak Korona enfeksiyonundan korunma 

şartlar ve talimatlar, özellikle hijyen talimatları kendi yetki alanında belirleme 

yetkisine sahiptir. 

§ 17 

İzolasyon mecburiyeti konusunda yönetmelik yetkisi 

Sosyal bakanlık lfSG kanunu 32. madde 2. fıkra ve 36. madde ve 6. fıkra, 6. fırka, 5. bent 

gereğince izolasyon görevleri ve bunlara bağlı aşağıdaki diğer görevlere bağlı hukuki 

düzenleme yapabilir, özellikle 

1. Federal Almanya Cumhuriyeti dışında başka bir ülkeden gelen kişiler lfSG kanunu 

30.md.1.bent gereğince izole etmek, 

2. Hasta, hastalık, buluşma şüphesi taşıyan ve dışarıya veren kişiler gerektiği gibi lfSG 

kanunu 30.md.1.fıkra 2.bent gereğince izole etmek, 

3. İşbu kişilerin lfSG kanunu 1 sayılı 28.madde 1.fıkra yetkili dairelerde kayıt yapmaları 

ve ayırmaya dikkat etmek, 

4. Temaslı kişilerin ev halkının koronavirüs testi pozitif olan ve kendi kendine testle 

pozitif testle sonuçlanan kişilerin PCR veya hızlı testten geçme yükümlülüğü, md. 28 

fıkra 1 cümle 1 IfSG uyarınca, 

5. lfSG kanunu 29.madde 1 sayılı düzenleme gereğince işbu kişilerin takibi 

6. lfSG kanunu 1 sayılı 31.madde gereğince işbu kişiler için mesleki yasak, Baden-

Württemberg dışında ikâmet edenler dahil olmak üzere, 

7. lfSG kanunu 36.md.6.fıkra gereğince ülkeye girişten sonra tıbbi belgenin ibraz 

mecburiyeti, 

ayrıca burada istisnalar ve şartnameler ve diğer düzenlemelerin çıkartılması.  

3. Bölüm-Bilgi verileri, düzene aykırı davranışlar 



§ 18 

Kişisel bilgilerin işlenmesi 

Sosyal Bakanlık lfSG kanunu 32.madde 2.fıkra gereğince İçişleri bakanlığı ile birlikte 

hukuki düzenlemeler doğrultusunda kişilere bağlı bilgileri sağlık daireleri, yerel polis 

birimleri ve polis icra kurumu ile düzenleme yetkisine sahiptir, enfeksiyondan korunma 

sebeplerinden dolayı gerekli olması durumunda. 

1. Polis icra kurumunda görev alan memurların, ayrıca yerel polis dairelerinde 

çalışanların görev esnasında enfeksiyondan korunma, 

2. IfSG gereğince tedbirlerin uygulanması, düzenlemesi ve gözetmesi, 

3. IfSG gereğince suçların ve kabahatlerin takibi, düzenlemeleri esas olarak alarak, ve 

4. Tutuklama ve yerleştirme yeterliliği, ayrıca izole bir yerleştirmenin cezaevi ve adli 

yerleştirme yerlerinde inceleme. 

§ 19 

Düzene aykırı davranışlar 

lfSG kanunu 73.madde 1a. fıkra 24 sayılı kapsamında kasten ve ihmalkâr düzene karşı 

aykırı davranışlar: 

1. 2. madde 2.fıkraya aykırı olarak, md. 16 fıkra 1 bent 1 kapsamındaki kurumlar haricinde 

diğer kişilerle arasına minimum 1,5 metre mesafe koymamak, 

2. 3.madde 1. fıkra, md.10a. fıkra 3 bent 1 veya md. 10a fıkra 6 bent 2 aksine gerekler 

uygun ağız-burun maskesi kullanmamak, 

3. 6.md 3.fıkranın aksine katılımcıların isim, soyisim, adres, katılım tarihi ve telefon 

numarası gibi bilgilerin verilmemesi,  

4. 9.md 1.fıkranın aksine, ayrıca md. 20 fırka 3 bent 2 no 3 veya md. 20 fıkra 4 bent 2 ile 

bağlantılı olarak da resmi veya özel olarak toplanmak , 

5. 10.md 1.fıkranın, 1.bent, 12.madde, 1.fıkra,2.bent veya 12.md.,2.fıkra, 2. bent 

gereğince etkinlik düzenlemek, 

6. 10.md 1.fıkra 2.bent, 10a.md 5.fıkra, 12.md.1.fıkra, 3.bent, 12.md.,2.fıkra, 3. Bent veya 

14.md. Fıkra 2 Bent 1 veya 4 veya -md. 14a fıkra 4 bent 3'ü ihlal etmek, 

7.  10.md 1.fıkra 3.bent veya 14.md. 2.fıkra 2. bent veya -md. 14a fıkra 5 bent 1'i aksine iş 

güvenliği talimatlarını ihlal etmek, 

8. 10.md.fıkra 2 bent 1 veya 3 veya md. 10 fıkra 3 no 3 aksine bir etkinlik düzenlemek,   

9. 11.md 2.fıkra 1.bent aksine 2.md. gereğince mesafe kuralını ihlal etmek, 



10. md. 13a fıkra 1 bent 2 veya md. 14a fıkra 4 bent 1 aksine veri işleme zorunluluğunu 

yerine getirmemek 

11. md. 13 fıkra 1 veya 2 veya md. 13a fıkra 1, 2 ve 3 ve fıkra 5 aksine, yine md. 20 fıkra 3 

bent 2 veya md. 20 fıkra 5 bent 2  ile bağlantılı olarak bir kurum işletmek 

12. md. 13a fıkra 4 aksine perakende işletmelerde ve mağazalarda özel satış kampanyası 

düzenlemek 

13. 14.md., 1. ve 3. bent aksine kurum, hizmet ve aktiviteler düzenlemek veya işletmek. 

14. md. 14a fıkra 1 bent 5 aksine test işlemlerini finanse veya organize etmemek 

15. 14. md. 2. fıkra 3. bendine aykırı olarak hijyen konsepti ibraz etmemek 

16. md. 14c fıkra 1 bent 1 veya fıkra 2 aksine bir kuruma md. 4a fıkra 1 çerçevesinde 

negatif bir COVID-19 hızlı testi ile ve maskesizz girmek, 

17. md. 14c fıkra 1 bent 3 aksine bir kuruma md. 4a fıkra 1 çerçevesinde negatif bir COVID-

19 hızlı testi ile ve maskesizz girmek, 

18. (kaldırıldı) 

19. md. 20 fıkra 9 aksine umuma açık bir yerde alkol servis etmek veya tüketmek 

4. Bölüm-Son kurallar 

§ 20 

Devam eden tedbirler, farklar 

(1) Yetkili resmi dairelerin enfeksiyondan korunmaya istinaden devam eden tedbirler 

işbu yönetmelikten ve bu yönetmelik sebebiyle yayınlanan kararnamelerden 

bağımsızdır. 

(2) Yetkili resmi daireler önemli sebeplerden dolayı münferit farklılara varabilir, işbu 

düzenlemede yer alan kurallara izin verebilir. 

(3) Kırsal veya kentsel bir alandaki yetkili sağlık otoritesinin, düzenli bir inceleme 

bağlamında, beş gün üst üste yürürlükte olan 100.000 kişi başına koronavirüs ile 

yedi günde daha az yeni enfeksiyon görülme sıklığı bulduğu durumlarda, derhal 

düşme bulgusunu ve değiştirilen kuralların yürürlüğe girdiği tarihi tespit eder ve 

Sosyal Bakanlığı'na bildirir. Fıkra 8'e göre yürürlüğe girdiği anda 1'den 3'e kadar 

bentler, bu yönetmeliğin ilgili hükümlerinin önüne geçer: 

1. GewO md. 66 ila md. 68 çerçevesinde perakende, mağaza ve marketlerin 

işletilmesine genel olarak izin verilir; Md.13a Fıkra 1, 3 ve Fıkra 5 Bent 2 ve 3 

geçerli olmayacaktır; md. 13a Fıkra 2 bent 2 ve 3 ve Fıkra 4 etkilenmeden kalır, 



2. Kütüphanelerin, arşivlerin, müzelerin, galerilerin, zoolojik ve botanik bahçelerinin 

ve anıtların çalışmasına genellikle Md. 13 Fıkra 1 no 2, 3 ve 7'den farklı olarak izin 

verilir; Md. 13a Fıkra 1 bunun için geçerli değildir, 

3. Md. 13 Fıkra 1 no 8, md.9 fıkra 1'den farklı olarak, sporun düşük temaslı bir 

şekilde yapılması koşuluyla, on kişilik gruplar için açık hava spor tesislerinin ve 

spor merkezlerinin çalışmasına ve spor yapılmasına da izin verilecektir;  

Kırsal veya kentsel bir alandaki yetkili sağlık otoritesi, düzenli bir araştırma 

bağlamında, art arda üç gündür yürürlükte olan 100.000 kişi başına koronavirüs ile yedi 

günlük yeni enfeksiyon insidansı tespit ederse fıkra 8 yürürlüğe girdikten sonra Bent 2 

geçerli olmayacaktır; sayıda aşma tespiti ve fıkra 8 uyarınca değiştirilen yönetmeliğin 

yürürlüğe girdiği tarih sağlık dairesi tarafından ivedilikle duyurulmalı ve Sosyal 

Bakanlığı'na bildirilmelidir. 

(4) Kırsal veya kentsel bir alandaki yetkili sağlık otoritesi, düzenli bir araştırma 

bağlamında beş gün üst üste yürürlükte olan 100.000 kişi başına 35'ten az yeni 

enfeksiyon insidansı bulduğunda, derhal düşme bulgusunu ve değiştirilen kuralların 

yürürlüğe girdiği tarihi tespit edecek ve Sosyal Bakanlığı'na bildirecektir. Fıkra 8'e 

göre yürürlüğe girdiği anda düşüş tespiti durumunda, Fıkra 3 Bent 2'ye ek olarak 

md. 9 fıkra 1 bent 1'den farklı olarak, toplantılar, özel toplantılar ve etkinlikler için, üç 

haneden en fazla 10 kişi sınırı uygulanır; aynı hanede yaşayan 14 yaşını 

doldurmamış ve daha küçük çocuklar sayılmaz. Fıkra 8'e göre yürürlüğe girdiği anda 

Bent 2, kırsal veya kentsel bir alandaki yetkili sağlık otoritesinin düzenli bir araştırma 

bağlamında, art arda üç gündür yürürlükte olan 100.000 kişi başına koronavirüs ile 

yedi günden fazla yeni enfeksiyon insidansı tespit ettiği durumlarda geçerli 

olmayacaktır; değiştirilen yönetmeliğin aşma tespiti ve yürürlüğe girdiği tarih sağlık 

dairesi tarafından ivedilikle duyurulmalı ve Sosyal Bakanlığı'na bildirilmelidir. 

(5) Yetkili sağlık dairesi, IfSG md. 28b fıkra 1 ve 3 uyarınca tedbirlerin uygulandığı veya 

artık uygulanmadığı günün tarihini Sosyal İşler Bakanlığı'na bildirmek zorundadır. 

Geçerlilikleri durumunda, IfSG'nin md. 28b fıkra 1 ve 3'e ek olarak, 

1. IfSG md. 28b fıkra 1 cümle 1 numara 8'e uygun olarak bir kuaför işletmesinin veya 

ayak bakımının günlük negatif COVID-19 hızlı testinin kanıtına alternatif olarak 

kullanılması için, bir aşı dokümantasyonu veya md. 4a anlamında onaylanmış bir 

enfeksiyonun kanıtı da sunulabilir, 

2. Md. 13 fıkra 1 no 4'ten farklı olarak, müzik, sanat ve gençlik sanat okullarının 

çalışmasına sadece çevrimiçi öğretim çerçevesinde izin verilir. 

3. Mesleki Eğitim Yasası veya El Sanatları Kanunu kapsamında mesleki eğitim 

tekliflerinin son sınıflar için uygulanması, IfSG'nin md. 28b fıkra 3 cümle 3 içinde 

belirtilen yasaktan muaftır; 



4. IfSG md. 28b fıkra 1 cümle 1 no 5 anlamında zoolojik ve botanik bahçeleri ziyaret 

edenler, günlük negatif COVID-19 hızlı testinin kanıtına alternatif olarak md. 4a 

anlamında aşı belgeleri veya onaylanmış bir enfeksiyonun kanıtını da sağlayabilirler, 

5. IfSG md. 28b fıkra 1 cümle 1 no 4 yarım cümle 2 harf b anlamında müşteriler, 

alternatif olarak, günlük negatif COVID-19 hızlı testinin yanı sıra, md. 4a anlamında 

bir aşı belgesi veya onaylanmış bir enfeksiyonun kanıtını sağlayabilir ve 

6. Md. 28b fıkra 1 cümle 1 no 6 anlamında rehberlik eden kişiler, günlük negatif 

COVID-19 hızlı testinin kanıtına alternatif olarak, md. 4a anlamında aşı belgeleri 

veya onaylanmış bir enfeksiyonun kanıtını da sağlayabilirler. 

Bu Yönetmeliğin ve bu Yönetmelik kapsamındaki diğer hükümler, IfSG md. 28b fıkra 1 

ve 3'ünden etkilenmez. 

(6) (kaldırıldı) 

(7) (kaldırıldı) 

(8) Fıkra 3 ve 4 durumlarında, yerel bildirimi takip eden bir sonraki gün yedi günlük 

insidansın düşmesi veya aşılması durumunda yasal etkiler ortaya çıkar. 

(9) Yetkili makamlarca belirlenen kamusal alanlarda veya kamu tesislerinde alkol servisi 

ve tüketimi yasaktır. 

(10) Sosyal Bakanlığı görev ve bölüm denetleme kapsamında yetkili dairelere 

olağanüstü güçlü enfeksiyon gelişme durumlarında (Hotspot stratejisi) bölgesel 

tedbirler ile ilgili diğer görevler verebilir. 

§ 21 

Kesinleşme, Yürürlükten çıkma 

(1) Bu Yönetmelik, 12 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girer.. En son 17 Kasım 2020 

tarihli Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile değişik 23 Haziran 2020 tarihli Korona 

Yönetmeliği (GBl. s. 483) veya en son 26 Şubat 2021 tarihli Yönetmeliğin 1 inci 

maddesi   ile değişik 30 Kasım 2020 tarihli Korona Yönetmeliği (GBl. s. 1067) 

uyarınca değiştirilmiş (GBl. S. 249), veya en son 19 Mart 2021 (GBl. S. 298) tarihli 

yönetmeliğin 1 inci maddesi ile değişik 7 Mart 2021 tarihli Korona Yönetmeliği (GBl. 

273), yayınlanan yasal düzenlemeler Fıkra 2 Cümle 2 uyarınca yürürlükten kalkana 

kadar geçerlidir. 



(2) İşbu düzenleme 22 Mayıs 2021 tarihinin bitimi ile yürürlükten kalkar. Aynı zamanda 

işbu düzenleme ve 23 Haziran 2020, 30 Kasım 2020 veya 7 Mart 2021 tarihinde 

yayınlanan tüm düzenlemeler, daha önceden kaldırılmamış iseler yürürlükten kalkar. 

Stuttgart, 27 Mart 2021 

Baden-Württemberg Eyalet Hükumeti 

Kretschmann 

Strobl   Sitzmann 

Dr. Eisenmann  Bauer 

Untersteller   Dr. Hoffmeister-Kraut 

Lucha   Hauk 

Wolf    Hermann  

Erler


