Hessisches Ministerium für Soziales
und Integration

Güncelleme: 22.07.2021

Hessen Sosyal İşleri ve Entegrasyon Bakanlığı Temas Kısıtlaması hakkında
Bilgilendirme

Kamusal alanda genel kısıtlamalar
Kamusal alanda 25 kişiden fazla katılım olmayan eğleşmeler için kısıtlama bulunmamaktadır.
Herkes, kendisini ve diğer insanları önlenebilecek enfeksiyon tehlikesine atmayacağı şekilde
hareket etmeye mecburdur. Özellikle SARS-CoV-2 virüsüyle enfeksiyon durumunda ağır
hastalık seyri riski bulunan insanlarla yapılan şahsi buluşmalarda azami dikkat
gerekmektedir.
Farklı hanelerden insanlar bir kapalı alanda eğleştiği veya farklı hane mensupları arasında
1,5 metrelik asgari mesafe korunamadığı durumlarda tıbbi maske takılması önerilmektedir.
Kapalı alanlarda uygun ve düzenli bir havalandırmaya dikkat edilmelidir. Acil solunum yolları
belirtilerinde nedeni açıklığa kavuşturulana kadar farklı hane mensuplarıyla temastan
kaçınılmalıdır.
Enfeksiyon riskini en aza indirgemek ve takibi kolaylaştırmak amacıyla 25 kişiden fazla
katılımcı olan beraberliklerde iletişim bilgilerinin kaydı ve hijyen konsepti uygulama gerekliliği
devam etmektedir.

Özel alanda bir araya gelmeler
Arkadaş, akraba ve tanışlarla bir evde 25 kişiden fazla katılımcısı bulunan özel buluşmalarda
aşı olmadıkları veya hastalık atlatmadıkları takdirde tüm şahısların önceden test yaptırmaları
şiddetle tavsiye edilmektedir. Ayrıca bu gibi büyük buluşmalarda katılan şahısların iletişim
bilgilerinin kaydedilmesi ve bir hijyen ve mesafe konsepti uygulanması tavsiye edilir.

Okullar
Yüz yüze derste ve diğer düzenli yüz yüze etkinliklerde ders vakti başlangıcında bir negatif
test belgesi bulunan öğrenciler katılabilir. Test sonucuna dayanak testler veya okulda yapılan
kendi kendine testler, ders gününden en fazla 72 saat önce yapılmış olması gerekmektedir.
Tamamen aşı ve hastalık atlatmış olan öğrenciler ve öğretmenler bu gibi talimatlardan muaf
tutulmaktadır.
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Çocuk Bakımı
Anaokullarında ve yuvalarda çocuk bakımı pandemi şartları altında genel işletimi, Hessen
Sosyal ve Entegrasyon Bakanlığının internet sayfasında yayımlanmış olan Eyaletin çocuk
bakım tesisleri için öngördüğü hijyen konsepti doğrultusunda gerçekleşir Daimi gruplarda
bakım böylece gerekli kalmayıp açık veya kısmi açık konseptler de mümkündür.
Hastalık belirtileri olan ve karantinaya tabi olan şahıslar için bakım yasağı devam etmektedir.

İş
Tüm Almanya’da ‘Evde kalıyoruz’ prensibini gerçekleştirmek amacıyla işverenlerden,
işletmelerini ya işletme tatili veya cömert bir evden çalışma çözümleriyle kapatma imkanını
gözden geçirmeleri rica olunur.

Kilise, Havra ve Camilerde dini toplantılar ve diğer dini cemiyetlerin toplantıları
Koronavirüsten Koruma Yönetmeliği, madde 4 gereği katılımcıların iletişim bilgileri
kaydedildiği ve Koronavirüsten Koruma Yönetmeliği, madde 5 gereği bir mesafe ve hijyen
konsepti mevcut olup uygulandığı takdirde cenaze etkinlikleri, definler ve dini birleşmeler kişi
sayısına bakmaksızın müsaadelidir.

Güncel bilgilere Hessen Sosyal İşleri ve Entegrasyon Bakanlığına ait web sayfasındaki
linkten erişebilirsiniz: https://hessenlink.de/CoronaHMSI

Hessen Eyaletinin Kanun ve Yönetmelik Defterinde Almanca dilinde resmen yayımlanan
yönetmelik metni ancak yasal bağlayıcılığa sahiptir.
Toplumun, 22 Haziran 2021 tarihli Koronavirüs SARS-CoV 2’yle Enfeksiyondan Koruma
Yönetmeliğinin (Koronavirüsten Koruma Yönetmeliği -CoSchuV-) tam kanun metnine geçerli
versiyonu ve ek yönetmeliklere https://www.hessen.de/fuer-buerger/coronahessen/verordnungen-und-allgemeinverfuegungen sayfasından erişebilirsiniz.
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