
 

Korona-Düzenlemeleri – 
SSS 

Düzenlemeler, 20 Ağustos 2021'den beri yürürlükte olan 
Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin yeni Koronadan 

Korunma Yönetmeliğine (CoronaschutzVO) 
dayanmaktadır. 

• Kimler bağışıklık kazanmış olarak kabul edilir? 

• Kimler test edilmiş kişi olarak kabul edilir? 

• Gastronomi sektörü için hangi düzenlemeler geçerlidir? 

• Konaklama / Turizm için neler geçerlidir? 

• Hizmet sektörü için geçerli olan nedir? 

• Toplu taşıma için ne geçerlidir? 

• Dini ibadetler kapsamındaki toplanmalar için hangi 
düzenlemeler geçerlidir? 

• Maske gerekliliği nerelerde geçerlidir? 

• Bir etkinlik nedir? 

• Etkinlikler için geçerli olan nedir? 

• Spor yapmak için hangi düzenlemeler geçerlidir? 

• İnsidans değeri nelerden hesaplanmaktadır? 

• Daha fazla bilgi... 

https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/index.php


Kimler bağışıklık kazanmış 
olarak kabul edilir? 

Bağışıklık kazanmış kişiler olarak tam aşı olmuş ve hastalığı atlatmış kişiler kabul edilir. 

Tam aşılı kişiler şunlardır: 
1. En son gerekli aşıyı en az 14 gün önce yaptırmış 

olan ve 

2. İyileşen ve aşı olan kişiler. 

Hastalığı atlatan kişiler şunlardır: 
1. Herhangi bir semptomu olmayan ve iyileşme belgesi 

olan kişiler. 

Kimler test edilmiş kişi olarak 
kabul edilir? 

Test edilmiş kişiler şunlardır: 
1. En geç 48 saat önce yapılan hızlı antijen testi sonucu 

negatif çıkan veya 

2. En geç 48 saat önce tanınmış bir laboratuvar 

tarafından onaylanmış bir PCR testi yaptıran, kişiler. 

 

Bu kapsamda kendi başınıza gerçekleştirdiğiniz kendi kendine test genellikle yeterli 

değildir. 

Özel düzenlemeler: 
1. Okul çağındaki çocuklar ve öğrenci kimliğine sahip 

ergenler, zorunlu okul testlerine katıldıkları için test 

edilmiş sayılırlar. 

2. Çocuklar okula başlayana kadar olmak üzere korona 

testi yapılmadan test edilen kişilere eşit düzeyde 

görülürler. 

3. Çocuklar ve gençler için eğitim teklifleri, çocuk ve 

gençlik çalışmaları ve spor teklifleri söz konusu 

olduğunda, ortak denetimli bir kendi kendine test 

yoluyla mevcut bir test gereksinimi karşılanabilir. 

Sabit bir grup insanla ardışık birkaç gün süren 

etkinlikler için haftada en az iki kez bir test 

yeterlidir. 

 

 

 



Gastronomi sektörü için 
hangi düzenlemeler 
geçerlidir? 

Kapalı yemek işletmelerinde tıbbi maske (cerrahi maske) takma zorunluluğu bulunmaktadır. 

Sabit oturma veya ayakta durma yerlerinde masalar arasında 1,5 metre mesafe olması veya 

yapısal bir bölme olması koşuluyla maske takılmasına gerek yoktur. 

İç mekan gastronomik hizmetleri sadece aşılanmış veya test edilmiş kişiler tarafından 

kullanılabilir veya ziyaret edilebilir. Bu, hizmetin kullanımı sadece yiyecek ve içecekleri 

almakla sınırlıysa geçerli değildir. Aynı şekilde personel ayrıca aşılanmalı veya test 

edilmelidir. 

Yüzden fazla kişinin olduğu ve sabit koltukların bulunmadığı kapalı mekanlarda yapılacak 

etkinliklerde, birinci açılmadan önce sağlık departmanına tesisle ilgili hijyen konsepti 

sunulmalıdır. 

Danslı özel partiler de dahil olmak üzere dans etkinliklerinde, aşılanmamış bireyler için bir 

PCR testi gereklidir. 

Konaklama/Turizm için neler 
geçerlidir? 

Konaklama tesisleri (örn. oteller / misafirhaneler / gençlik yurtları) sadece aşılanmış veya 

test edilmiş kişiler tarafından kullanılabilir. Bu aynı zamanda, konaklama tesislerinde 

faaliyetlerin yürütülmesi yani personeller için de geçerlidir.  Aşılanmamış kişiler için 

konaklama tesisine varışta ve her dört günde bir tekrar bir test sunulmalıdır. 

Kapalı mekanlarda tıbbi maske (cerrahi maske) takılması zorunludur. 

 

Çocuk ve gençleri destekleme kapsamında kamu ve bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan 

çocuk ve gençlerin ve ailelerin eğlence amaçlı gezilerinin yanı sıra turist otobüsü gezileri 
sadece aşılanmış veya test edilmiş kişiler tarafından kullanılabilir. Bu aynı zamanda faaliyetin 

yürütülmesi  için de geçerlidir, yani personel için. 

Birçok ziyaretçinin erişebileceği iç mekanlarda tıbbi maske (cerrahi maske) takmak 

zorunludur. 

 

Hizmet sektörü için geçerli olan nedir? 
Kuaförlük, kozmetik, vücut ve ayak bakımı gibi vücutla ilgili hizmetler yalnızca aşılanmış 

veya test edilmiş kişiler tarafından kullanılabilir ve gerçekleştirilebilir. Prensip olarak, bu aynı 

zamanda tıbbi olarak gerekli hizmetler (fizyoterapi, tıbbi masaj dahil) için de geçerlidir, ancak 

bu belirli bir aciliyetin veya kişinin sağlığının önceden test yapılmasına izin vermediği acil 

tıbbi tedaviler için geçerli değildir. 



Toplu taşıma için ne 
geçerlidir? 

Yolcular için, yerel toplu taşımada (ÖPNV), uzun mesafeli taşımacılıkta, taksiler ve okul 

taşımacılığı dahil olmak üzere motorlu taşıtlarla iş ile ilgili insan taşımacılığının yanı sıra 

diğer kapalı araçlarda (tren, gemi, uçak vb.),  tıbbi maske takma zorunluluğu bulunmaktadır. 

Ayrıca biniş alanı önündeki kuyruklarda da tıbbi maske takılması zorunludur.. 

Dini ibadetler kapsamındaki 
toplanmalar için hangi 
düzenlemeler geçerlidir? 

Kiliseler ve dini topluluklar, din ibadetler kapsamındaki toplanmalar için, bu düzenlemeyle 

karşılaştırılabilir bir koruma düzeyi sağlayan kendi düzenlemelerini ortaya koymalıdırlar. 

Bu tür düzenlemeler yapmayan kiliseler ve dini topluluklar da, dini ibadet amaçlı toplanmalar 

için Korunma Koruma Yönetmeliği (CoronaSchVO) hükümlerine tabidir. 

Maske gerekliliği nerelerde 
geçerlidir? 

Tıbbi maske (cerrahi maske) takma zorunluluğu şu durumlarda söz konusudur: 
1. Taksiler ve okul taşımacılığı dahil olmak üzere 

motorlu taşıtlarla insanların ücretli veya ticari olarak 

taşınması dahil, yerel veya uzun mesafeli toplu 

taşıma için kullanılan araçlarda ve ayrıca diğer 

kapalı taşıtlarda (trenler, gemiler, uçaklar vb.) . 

2. Birden fazla kişinin bir araya geldiği iç mekanlarda, 

bu iç mekanlara - giriş kontrollü veya kontrolsüz - 

müşteriler veya ziyaretçiler tarafından da erişilebilir 

olması şartıyla. 

3. Bekleme kuyruklarında ve kuyruk alanlarında ve 

ayrıca doğrudan satış stantlarında, ödeme 

alanlarında ve benzeri hizmet gişelerinde. 

4. 2.500'den fazla ziyaretçisi olan spor, kültür ve diğer 

açık hava etkinliklerinde. 

İstisnalar şunları içerir: 
1. Sadece özel buluşmaların yapıldığı özel odalar. 

2. Aşağıdaki koşullara bağlı olarak mesleğin kapalı 

mekanlarda, araçlarda ve benzerlerinde icra edilmesi 

halinde, 

a) 1,5 metrelik minimum mesafenin güvenli bir 

şekilde muhafaza edilmesi veya 



b) sadece aşılanmış çalışanlar bir araya geliyorsa 

veya 

c) İş güvenliği nedenleriyle (örneğin yüksek aerosol 

emisyonu olan faaliyetler nedeniyle) maske 

takılması gerektirmemesi koşuluyla, sadece 

aşılanmış veya test edilmiş çalışanlar sürekli iş 

yerlerinde veya kadrolu ekipler halinde bir araya 

gelmesi durumunda, 

3. Sabit oturma veya ayakta durma yerlerindeki yemek 

tesislerinde, masalar arasında 1,5 metrelik bir 

mesafe korunursa veya yapısal bir bölme takılmışsa. 

4. Bir hizmet veya tıbbi tedaviyi gerçekleştirmek için 

gerekli olması halinde. 

5. Tıbbi nedenlerden dolayı maske takamayan kişiler 

bu yükümlülükten muaftır. Tıbbi nedenlerin varlığı, 

talep üzerine sunulması gereken bir sağlık raporu ile 

kanıtlanmalıdır. 

6. Okula başlama yaşına kadar olmak üzere çocuklar 

maske takma zorunluluğundan muaftır. Okula 

başlama yaşından 13 yaşına kadar olan çocuklar 

maske uyumsuzluğu nedeniyle tıbbi maske 

takamıyorsa, yedek olarak günlük maske 

takmalıdırlar. 

Bir etkinlik nedir? 

Corona Koruma Yönetmeliği (CoronaSchVO) anlamındaki etkinlik, bir organizatörün 

sorumluluğu altında, belirli bir amacı veya niyeti olan, bir grup insanın özellikle katılımcı 

veya ziyaretçi olarak yer aldığı, zaman ve mekanı sınırlı ve planlı bir etkinliktir. 

Örnekler: 

 Sinemaya veya tiyatroya gitmek 

 Müze veya hayvanat bahçesinde rehberli turlar 

 Birkaç kişiyle futbol antrenmanı 

  Özel buluşmalar (burada CoronaSchVO'nun yasal sonuçları sadece kamusal 

alanlardaki özel buluşmalarla bağlantılıdır) 
 
 
Etkinlikler için geçerli olan nedir? 
 

Özel alanlardaki etkinlikler erişim düzenlemeleri kapsamında değildir. 

Yüzden fazla kişinin olduğu ve sabit koltukların bulunmadığı kapalı mekanlarda yapılacak 

etkinliklerde, ilk kez açılmadan önce sağlık müdürlüğüne tesisle ilgili hijyen konsepti 

sunulmalıdır. 



Kapalı alanlardaki etkinliklere sadece aşılanmış ve test edilmiş kişilerin katılmasına izin 

verilir. 

2500'den fazla aktif katılımcı ile açık hava etkinliklerine sadece aşılanmış ve test edilmiş 

kişilerin katılmasına izin verilir. 

Kamusal alanlarda dans edilen özel kutlamalar da dahil olmak üzere dans etkinliklerinde 

aşılanmamış bireyler için bir PCR testi gereklidir. 

Bunun için "Maske zorunluluğu nerelerde geçerlidir?" ve "Etkinlik nedir" konusundaki 

açıklamalara bakın. 

Yukarıda belirtilen düzenlemeler personel için de geçerlidir. 

Spor yapmak için hangi 
düzenlemeler geçerlidir? 

Sadece aşılanmış ve test edilmiş kişilerin kapalı alanlardaki spor hizmetlerine katılmasına 

izin verilir (örn. fitness stüdyoları, spor salonları, tenis salonları, dans stüdyoları). Bu aynı 

zamanda eğitmenler, personel vb. için de geçerlidir. 

2500'den fazla aktif katılımcı, ziyaretçi ve seyirci ile açık hava spor tekliflerine sadece 

aşılanmış ve test edilmiş kişilerin katılmasına izin verilir. 

Duşlar, soyunma odaları ve diğer kapalı odalar sadece aşılanmış ve test edilmiş kişiler 

tarafından kullanılabilir. 

 

İnsidans değeri nelerden hesaplanmaktadır? 
"İnsidans değeri", 100.000 kişi başına yedi gün içindeki yeni enfeksiyonların sayısı olan 7 

günlük yeni enfeksiyon insidansı anlamına gelir. Her gün laboratuvarlar, klinikler ve doktorlar 

- ve hafta içi de Theater am Marientor'daki test merkezi - pozitif test sonuçlarını sağlık 

departmanına bildirir. Oradan raporlar, şu anki 7 günlük insidans değerini internette 

https://www.rki.de/inzidenzen adresinde yayınlayan Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) 

gönderilmektedir. 

 


