Aşağı Saksonya’da Korona Düzenlemeleri

Müsaade edilenler - edilmeyenler nelerdir?
Son günlerde Korona krizini sınırlandırmak ve halk sağlığını koruyabilmek için
peyderpey çok sayıda uygulama kararlaştırıldı. Bunların arasındaki en önemli
kuralları burada sizler için derledik.
Aşağı Saksonya eyaleti için şu ana kadar çıkartılmış kararname ve yasakların bir
listesi aşağıda verilmiştir. Bu liste düzenli olarak genişletiliyor veya yasal duruma
bağlı olarak güncelleniyor. Diğer detaylar için Aşağı Saksonya eyaletinde çıkarılan
kararnamelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/erlasse-undallgemeinverfuegung/erlasse-und-allgemeinverfuegung-185856.html

İki kişiden fazla toplanma ve sosyal temas yasağı
•

Kamuya açık alanlarda ikiden fazla kişinin bir araya toplanması esas itibarı ile
yasaktır.

•

Aile ve aynı hanede yaşayan kişilerin istisna kapsamında bu hüküm dışında
tutulması öngörülmüştür.

•

Sosyal temas yasağı ihlalleri, polis ve zabıta tarafından kontrol edilecek ve
gerekli olması halinde ceza uygulanacaktır.

•

Lokantacılık işletmeleri, berber ve güzellik salonları kapalı kalacaktır.

•

Eğlence tesisleri, mangal alanları ve turistik hedefler kapalı kalmaya devam
edecektir.

•

Üçüncü şahıslara yardım, bireysel spor aktiviteleri ve temiz havada hareket ise
mümkün olacaktır.

•

Tarım ve ormancılık işletmelerindeki gerekli çalışmalar dahil olmak üzere;
mesleki faaliyetlerin sürdürülmesine izin verilmiştir.

•

Hekim randevusu veya hastanede tedavi gibi tıbbi açıdan gerekli acil ayakta
veya yatılı sağlık hizmetlerin verilmesine de müsaade edilmektedir.
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•

Kan bağışı kampanyalarına katılıma da müsaade edilmiştir.

•

Velayet hakkı kapsamındaki şahsi ilişki tesisi ve ziyaret hakkının kişiye özel
alanlarda kullanılmaya devam edilmesine izin verilmiştir.

•

Yardıma muhtaç insanlara ve reşit olmayanlara refakat edilmesine de hala
müsaade edilmektedir.

•

En yakın aile çevresinde düğünlere katılmaya müsaade edilmektedir.

•

En yakın aile çevresinde ölüm döşeğindekilere refakat ve cenaze törenlerine
katılım mümkündür.

•

Tek bir din yetkilisi tarafından psikolojik ve manevi destek sağlanmasına izin
verilmiştir.

•

Acil durum nedeniyle okul ve gündüz bakım evindeki çocuklara refakat
edilmesi ve çocukların buralardan alınmalarına izin verilmiştir.

•

Resmi daire ve mahkemeler ile diğer makamlara yapılacak ziyaretlere
müsaade edilmiştir.

•

Kendi hanenizde baktığınız veya bakmakla yükümlü olduğunuz hayvanların
bakımına, bunlara refakat edilmesine ve gezdirilmesine müsaade edilmektedir.

•

Bir kişinin hayatını veya beden sağlığını veya mal varlığını doğrudan etkileyen
bir tehlikenin ve benzer bir acil durumun savulması, bu hükümler dışındadır.

•

Bir resmi daire, diğer bir idari makam veya bir mahkeme talimatına istinaden
yerine getirilmesi gerekli davranış şekilleri, bu hükümler dışındadır.

•

Basın ve yayın temsilcileri tarafından muhabirlik amacıyla kamuya açık
alanlarda bulunulmasına izin verilmiştir.

Günlük ihtiyaca hitap eden dükkanlar - pazar günleri dahil açık kalıyor
•

Gıda maddesi ve yem satan perakendecilik işletmeleri, haftalık pazarlar, kargo
hizmetleri, eczaneler, medikalciler, kozmetikçiler, benzin istasyonları ile
bankalar ve tasarruf sandıkları, Postaneler, gazete bayileri, çamaşırhaneler ve
toptancılar açık kalmaya devam edecektir.

•

Buna ek olarak bu tür dükkanların sahip oldukları pazar günleri satış yasağı da
bir sonraki emre kadar kaldırılmıştır.

•

Bunların haricindeki dükkanların tamamı kapalı kalacaktır.

•

Diğer detaylar için bkz.: https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/erlasseund-allgemeinverfuegung/erlasse-und-allgemeinverfuegung-185856.html
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Kamuya açık Müesseslerin kapatılması
•

Oyun parkları

•

Barlar, kulüpler, diskotekler

•

Tiyatro, opera, konser salonları, müzeler

•

Fuarlar, sergiler, eğlence parkları ve hayvanat bahçeleri ile (içeride ve
dışarıda!) boş zaman aktivitesi sunan mekanlar, oyun salonları, kumarhaneler,
araba yıkama tesisleri, bahis kabul mekanları, fuhuş mekanları, genelevler

•

Spor faaliyetinde bulunulan mekanlar: Spor tesisleri, yüzme ve eğlence
havuzları

•

Fitness stüdyoları

•

Özellikle outlet center’ler olmak üzere diğer perakendecilik dükkanları

•

Diğer detaylar için bkz.: https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/erlasseund-allgemeinverfuegung/erlasse-und-allgemeinverfuegung-185856.html

•

Sağlık ile ilgili kurumlar artan hijyen şartları dikkate alınmak kaydıyla açık
kalacaklardır.

Kamuya açık Lokantacılık İşletmelerinin kapatılması
•

Restoranlar, lokantalar, sistematik gastronomi işletmeleri, büfeler ile yemek
salonları ve benzerleri müşteri trafiğine kapatılacaktır.

•

Paketlenebilir yiyeceklerin evde tüketilmesi üzere teslim edilmesi ve teslim
alınmasına ise müsaade edilmektedir. Çalışma saatleri saat 6 ile 18 arası
olmak üzere sınırlandırılmıştır.

•

Yemeklerin bu tür işletmelerin 50 metreden daha yakın çevresinde
tüketilmesine izin verilmemiştir.

•

Diğer detaylar: Aşağı Saksonya Eyaleti Sağlık Bakanlığının restoran, lokanta
ve yemek salonlarının kapatılmasına ilişkin 20.03.2020 tarihli kararnamesi

Toplanma kısıtlaması
•

Dernek, kulüp ve diğer spor ve boş zaman müesseselerine toplanma yasağı
getirilmiştir.
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•

Halk eğitim okulları, müzik okulları ve diğer resmi ve özel eğitim kurumları da
aynı şekilde kapalı kalacaklardır!

•

Kilise, Cami, Sinagoglarda toplanma ile diğer inanç cemaatlerinin
toplanmasına artık müsaade edilmemektedir!

Hastane, bakım yurtları vb. gibi yerlerde ziyaretçi yasağının
genişletilmesi.
•

Hastane, bakım yurtları ve benzer kurumlarda ziyaretçi düzenlemesine ilişkin
şartlar: Örneğin günde azami bir defa olmak üzere bir saatlik bir ziyaret
mümkün olabilir. Solunum yolu enfeksiyonuna sahip insanlara ziyaret yasağı
getirilmeli.

•

Buna ilaveten, son 14 gün içerisinde yurtdışındaki riskli bölgelerde veya ülke
içinde özel olarak etkilenmiş bölgelerde bulunmuş kişiler için bu alanlar ile
üniversitelere, okullara ve kreşlere genel bir giriş yasağı geçerlidir.

Diğer alanlar için katı kurallar
•

Görevi gereği konaklama hizmetlerinden faydalanmak yasak olmayacaktır.
Fakat bu tür imkanların turistik amaçlı kullanılmasına müsaade
edilmemektedir.

•

Turistlerin Aşağı Saksonya adalarını ziyaret etmeleri yasaktır.

•

Öncelikle bekleme kuyruklarının oluşmasını önlemek için, yapı, bahçe ve
hayvan ihtiyaç malzemeleri satan marketlere katı şartlar getirilecektir. Kimin ne
zaman girebileceği detaylı olarak düzenlenmelidir.

Önemli genel davranış kuralları
Yasal olarak önem arz eden yasaklar, istisna düzenlemeleri ve talimatların yanı sıra
HERKESİN mutlaka uyması gereken aşağıdaki olağanüstü öneme sahip genel
davranış kuralları da dikkate alınmalıdır:
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•

Mesafeyi koruyunuz (çok önemli!)
Kamuya açık alanlarda, tramvayda, süpermarkette, vs. en az 1,5 ila 2 metre
sosyal mesafe korunmalıdır. 2 metrelik bir mesafeden virüsün bulaştırılması
neredeyse mümkün değildir.

•

Ellerinizi yıkayınız (çok önemli!)
Düzenli olarak sabunla derinlemesine (en az 20-40 saniye.) yıkayınız.

•

Mümkün olduğunca elinizi yüzünüze götürmeyiniz.
Mümkün olduğunca yüzünüze ellememeye, gözünüzü ovalamamaya vs. dikkat
ediniz.

•

Öksürme ve hapşırma görgü kurallarına riayet ediniz.
Grip ve diğer akut solunum yolu enfeksiyonlarında da olduğu gibi, ellerin
düzenli olarak yıkanması, doğru öksürme ve hapşırma davranışı
enfeksiyondan korunmanın en etkili yoludur (Öksürme görgü kurallarına
riayet).

•

Sosyal teması mutlak minimuma indirgeyiniz (üste de bakınız).
Mümkün olan her yerde sosyal temastan kaçınmak en güzelidir. Bu şekilde
enfeksiyon sayısının mümkün olduğunca düşük tutulmasına katkıda
bulunursunuz. Bu nedenle önlem olarak tüm okular, kreşler ve diğer devlet
kurumları kapatılmıştır. Huzur evi ve hastaneler için Sosyal İşler Bakanlığı,
mümkün olduğunca ziyaretçi almama tavsiyesinde bulunmaktadır.

•

Nine ve dede şu an çocuklara bakacak en kötü seçenek Kreşler kapatılıyor
olsalar dahi: Bebek bakıcılığı için nine ve dede aslında şu an tabudur. Çünkü,
her ne kadar genelde daha az semptom gösteriyor olsalar bile, çocuklar da
aynı sıklıkla bu virüs enfeksiyonuna maruz kalabiliyor, böylelikle virüs taşıyıcısı
olabiliyorlar.

•

Saygı ve dayanışma
Diğerlerine bulaştırmamak için, sağlığınıza dikkat ediniz. Etrafınızda, risk
grubuna (yaşlı veya hastalık hikayesi olanlar) dahil olup yardıma ihtiyaç duyan
insanlar olup olmadığına bakınız (örn. alışverişlerini hallediniz, telefonla irtibat
kurunuz vs.).

•

Burada, sağlık sisteminin limitlerine ulaşmasını, bunun için de virüsün
yayılmasını mümkün olduğunca kısıtlamaya çalışılmaktadır. Özel risk
grubuna dahil insanların, yani yaşlı ve kronik hastalık hikayesine sahip
olan insanların korunması, en üst önceliğe sahip olmalıdır.
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