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2 Kasım 2020'den itibaren Almanya genelinde ek kısıtlayıcı önlemler 
yürürlüğe girecek. Önlemler Kasım sonu (30 Kasım 2020) ile sınırlıdır. 

 

İletişim kısıtlamaları 

Tüm vatandaşlar, kendi hanehalkı üyeleri dışındaki diğer insanlarla 
teması kesinlikle mümkün olduğunca asgariye indirmekle görevlidir. Şu 
andan itibaren, halka açık yerlerde yalnızca kendi hanenizin üyeleri ve 
başka bir hane halkından  ancak en fazla 10 kişiye kadar izin 
verilmektedir. Bu temas kısıtlamalarının ihlali, düzenleyici otoriteler 
tarafından uygun şekilde cezalandırılacaktır. 

 

Seyahat etmek 

Vatandaşlardan, genellikle akrabaları da dahil olmak üzere gereksiz özel 
gezilerden ve ziyaretlerden kaçınmaları istenir. Bu aynı zamanda 
Almanya ve ulusal günübirlik geziler için de geçerlidir. Almanya'da 
konaklama yerleri sadece gerekli ve turistik olmayan amaçlarla kullanıma 
açıktır. 
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Eğlence tesislerinin kapatılması 

Boş zaman etkinlikleri ile ilgili kurum ve kuruluşlar kapatılacaktır. Bunlar 
şunları içerir:: 

a. Tiyatrolar, operalar, konser salonları ve benzeri kurumlar, 

b. Ticaret fuarları, sinemalar, eğlence parkları ve boş zaman etkinlikleri 
sağlayıcıları (kapalı ve açık), eğlence salonları, kumarhaneler, bahis 
dükkanları ve benzeri tesisler, 

c. Fuhuş merkezleri, genelevler ve benzeri kuruluşlar, 

d. Tek başına, çiftler halinde veya kendi evinizle birlikte ve tüm kamu ve 
özel spor tesislerinde bireysel sporlar dışında eğlence ve amatör sporlar, 

e. Yüzme havuzları ve eğlence havuzları, saunalar ve termal banyolar, 

f. Spor salonları ve benzeri tesisler. 

 

Restoranların kapatılması 

Yemekhaneler ile barlar, kulüpler, diskolar, barlar ve benzeri kuruluşlar 
kapatılacaktır. Bu, evde tüketilmek üzere paket servis yemeklerin teslimi 
ve toplanması veya kantinlerin işletilmesi için geçerli değildir. 
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Etkinlikler 

Eğlence amaçlı etkinlikler yasaktır. Profesyonel spor etkinlikleri yalnızca 
seyirci olmadan gerçekleştirilebilir. 

 

Fiziki Hizmetler 
Kozmetik stüdyoları, masaj uygulamaları, dövme stüdyoları ve benzeri 
işletmeler gibi kişisel bakım alanında hizmet veren firmalar bu alanda 
fiziksel yakınlık şart olduğu için kapatılacaktır. Tıbbi açıdan gerekli 
tedaviler, örneğin fizyoterapi, mesleki terapi ve logoterapi ile podiatri / 
ayak bakımı hala mümkündür. Kuaför salonları mevcut hijyen 
gereklilikleri kapsamında açık kalmaktadır. 

 

Dükkanlar 

Toptancılar ve perakendeciler, hijyen gerekliliklerine, erişim kontrolüne ve 
kuyruklardan kaçınmaya tabi olarak açık kalır. Mağazalarda 10 metrekare 
satış alanı için birden fazla müşteri olmaması sağlanmalıdır. 

 

Okullar ve Kreşler 
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Okullar ve anaokulları açık kalır. Federal eyaletler gerekli koruyucu 
önlemlere karar verir. 

Şirketler için mali tazminat 

Geçici kapanışlardan etkilenen şirketler, işletmeler, serbest meslek 
sahipleri, dernekler ve kurumlar için, federal hükümet mali kayıplarını 
telafi etmek için olağanüstü ekonomik yardım sağlayacaktır. Geri ödeme 
tutarı, 50'ye kadar çalışanı olan şirketler için geçen yılın aynı ayına karşılık 
gelen satışların% 75'idir. Daha büyük şirketler için yüzdeler belirlenir. 

Federal hükümet, şirketler için yardım tedbirlerini genişletecek ve esas 
olarak etkilenen ekonomik sektörlerin koşullarını iyileştirecektir (köprü 
yardımı III). Bu, örneğin kültür ve etkinlik yönetimi ve serbest meslek 
sahipleri için geçerlidir. Ek olarak, KFW ekspres kredisi açılacak ve 10'dan 
az çalışanı olan şirketler için ayarlanacak. 

 

Iş yerleri 

Pandemide bile, güvenli çalışmayı endüstri, ticaret ve orta ölçekli 
işletmelerde olabildiğince kapsamlı hale getirmek istiyoruz. İşverenlerin, 
çalışanlarını enfeksiyondan korumak için özel bir sorumluluğu vardır. 
Şirkette ortaya çıkan enfeksiyon zincirleri hızlı bir şekilde tespit edilebilir. 
Bu nedenle, Almanya'daki her şirket, uyarlanmış bir risk değerlendirmesi 
ve operasyonel pandemi planlamasına dayanan bir hijyen konseptini 
uygulamalı ve artan enfeksiyon sayısı göz önüne alındığında onu yeniden 
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uyarlamalıdır. Amaç, diğer şeylerin yanı sıra Özel hijyen ve koruyucu 
önlemlerle iş gücü ve müşterilerle gereksiz temastan kaçının, genel hijyen 
önlemlerini uygulayın ve gerekli temaslarda enfeksiyon riskini en aza 
indirin. Federal ve eyalet hükümetleri, mümkün olan her yerde, enfeksiyon 
sayısının yüksek olması nedeniyle şirketleri, evde çalışma veya evde 
mobil çalışmayı tekrar mümkün kılmaya çağırıyor. İş güvenliğinden 
sorumlu yetkililer ve sigorta şirketleri firmalara tavsiyelerde bulunur ve 
kontrolleri gerçekleştirir. 

 

Bakım tesisleri, hastaneler, huzurevleri 

Ne yazık ki, artan sayıda enfeksiyon, tıbbi tesislerde ve muhtaç nüfus 
gruplarında enfeksiyonlarda artışa neden olmaktadır. Bu nedenle, yerel 
koşullara bağlı olarak, sorumlu kurumlar hastaneler, huzurevleri, yaşlılar 
ve engelli tesisleri için özel koruyucu önlemler almıştır. Yeni test 
yönetmeliği ile federal hükümet, sakinlerin veya hastaların, ziyaretçilerinin 
ve personelinin düzenli testleri için yakın zamanda mevcut olan 
SARS-CoV2 hızlı testlerinin maliyetlerinin karşılanmasını sağlamıştır.  

Sosyal refah ve gençlik refahı kurumları ve karşılaştırılabilir danışma 
kurumları hala açık. Hastaneler yoğun bakım yataklarının sağlanmasında 
destek almaya devam etmelidir. 
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Kaynak: 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/videokonferenz-der-bundeskanzlerin-mit-den-regier
ungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-am-28-oktober-2020-1805248 
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