Korona pandemisini eyalet çapında
kısıtlamak için önlemler
!

Aşağıdaki önlemler Baden-Württemberg eyaleti için 2-30
Kasım 2020 tarihleri arası süresince geçerlidir. İşbu düzenleme
bir özet olup, günlük hayat için kuralları kapsamaktadır.

Mesafeyi
korumak

Hijyen
uygulamak

Günlük maskeleri
takmak

Kontaklar
• Kişisel kontakları en asgariye indirmek.
• Özel ve kamusal alanlarda toplanma ve
kutlamalar maksimum 2 haneden ve
herkesin birbiri ile akraba* olması durumda
yapılabilir. Her durumda geçerli olan:
10 kişiyi geçmemesi gerekmektedir.

Corona-app’i
kullanmak

Düzenli bir
şekilde
havalandırmak

Sağlık & Sosyal yaşam
• Hastaneler, bakım kurumları, yaşlılar ve
engelliler kurumlarında güvenlik önlemleri.
• Mağdurların izole edilmemesi.
• Hasta ve ziyaretçileri için SARS-CoV2
hızlı test ücretlerinin ödenmesi.

*akraba demek: Birinci dereceden akraba olmak: Büyük baba-anne, ebeveynler ve
çocuklar ve ayrıca onların eşleri, hayat partnerleri veya partnerleri.

Eğitim ve bakım
Perakende satış
• Hijyen talimatlarını dikkate alınması
durumda açık kalabilir.
• 10 metrekareye en fazla bir müşteri,
toplam satış alanı 10 metrekare olan
dükkanlarda ise en fazla bir müşteriye
hizmet verilir.
• Müşteri girişinin yönlendirilmesi.
• Bekleme kuyruklarının önlenmesi.

Din & vefat olayları
• İbadetler ve defin hizmetlerinde hijyen
talimatları dikkate alınması durumunda
izin verilir.
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• Tüm eğitim kurumları ve kreşlerin açık
kalması.
• Teorik seminerler için meslek ilerletme
kurumları açık kalacaktır, spor kursları ve
benzeri kurslar dışında.

Spor
• Kamuya açık ve özel spor yerleri insan
trafiğine kapanacaktır, örneğin:
- Fitnes ve yoga stüdyoları
- Yüzme ve eğlence havuzları, okul ve
üniversite aktivitesi kapsamında açık
kalacaktır
- Termal ve saunalar
- Dans okulları
- Her türlü derneklerin spor mekanları
• Yanlız, iki kişi veya aynı haneden olan
yakınlarla kamusal veya özel spor
alanlarında spor aktivitelerine izin verilir.
• Profesyonel spor dallarında yapılan
antrenman ve etkinlikler seyircisiz
olmak üzere mümkündür.
• Golf ve tenis alanları ile binicilik tesisleri
gibi geniş alanlarda spor yapmak
mümkündür.
• Rehabilitasyon sporuna izin verilmektedir.

Kültür
• Eğlence amaçlı etkinlikler yasaktır.
• Kültür ve eğlence kurumları insan/seyirci
trafiğine kapalıdır, örneğin:
- Tiyatro
- Opera
- Müzeler
- Konser salonları
- Kulüp ve diskotekler
- Sinemalar
- Açık ve kapalı alanlarda eğlence
atraksiyonları
- Oyun salonları, kumar ve bahis kabul
mekanları
• Açık hava oyun parkları kullanıma açıktır.

Çalışma
• Mümkün olduğu her yerde evden çalışma
(„Home office”).
• Iş, görev ve işletme kapsamında gerekli
toplantılar mümkündür.
• Işletmelere uygun hijyen önlemleri.

Hizmetler
• Kozmetik, dövme ve pirsing stüdyoları
kapanacaktır.
• Medikal tedaviler (örneğin fizyo veya ergo
terapi, logopedi, podoloji, medikal ayak
bakımı ve masajlar) mümkündür.
• Kuaför/berber salonları, solaryumlar hijyen
talimatlarının dikkate alınması durumunda
açık kalabilir.
• Fuhuş mekanları kapatmak zorundadır.

Seyahat & konaklama
• Özel seyahat ve akraba ziyaretlerinden
feragat etmek.
• Bölge dışı turistik gezilerin yapılmaması.
• Turistik amaçlı otobüs seyahatların
yapılmaması.
• Okul ve işe aynı araçla birlikte yolculuk
yapmaya izin verilir.
• Turistik amacı olmayan konaklamalara
izin verilmiştir. Turistik amaçlı konaklamalara
izin verilmemektedir. Kamp alanları için de
bu geçerlidir.
• İş ve diğer gerekli seyahat ve konaklamaların
izni devam etmektedir.

Gastronomi
• İçki satan ve yemek hizmeti mekanlar, bar,
nargile ve sigara içilen lokaller, kulüp ve
kahvehanelerin her türü kapanacaktır.
• Yemeklerin alıp götürülmesi ve paket
servisi istisnadır.
• İşletme kantinleri hijyen talimatlarının
dikkate alınması koşulu ile açık kalacaktır.

Yardım tedbirleri
• Federal hükumet tarafından mağdur şirket ve işletmelere acil yardım.
• 10 kişiden az personel çalıştıran şirketlere acil KfW- kredileri.

