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Hessen Sosyal İşleri ve Entegrasyon Bakanlığı Maske Zorunluğu hakkında
Bilgilendirme
Hessen’deki vatandaşların maske takmaları ilkbahar 2020 tarihinden itibaren zorunludur, 23
Ocak 2021 tarihinden beri bazı bölgelerde tıbbi maske takma zorunluluğu vardır. Mevcut
maske takma zorunluluğu 23.06.2021 tarihinden itibaren Koronavirüsten Koruma Yönetmeliği
(CoSchuV) tekrar birleştirilmiştir.

Ameliyat maskesi veya nefesi dışarı veren siboplu olmayan FFP2/KN95/N95 standartlı
veya benzeri koruma maskesi (tıbbi maske) takmak zorunludur.
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Kamusal yakın ve uzak taşımacılıkta, yani otobüs, tren, taxi, gemi, vapur ve
uçaklarda.
Tren istasyonları ve hava limanlarında, otobüs durakları, metro istasyonları ve
peronlarda.
Büyük çaplı etkinliklerde kalabalık durumlarda, özellikle giriş ve bekleme
sıralarında
Çalışma ve işletme yerlerindeki kapalı alanlarda Diğer şahıslara 1,5 metrelik
emniyet mesafesi kesin korunabildiği kamusal olmayan alanlarda
Dükkanların (toptancı ve perakende) kapalı müşteri alanlarında, yakıt istasyonları,
çamaşırcı, banka ve posta şubelerinde, pazarlarda, vs., yani müşterinin
ulaşabileceği her yerde, ayrıca dükkanların önünde.
Üstü kapalı alış veriş merkezlerinde ve üstü kapalı dükkanlı sokak ve alanlarda.
Toplu dini vecibelerin kapalı alanda yerine getirildiği ve cenaze törenleri ve defin
işlerinde dini cemaatlerin toplantılarına katılmalarda oturma yerine kadar.
Hizmet işletmeleri ve benzeri kurumlarda kapalı müşteri alanlarında. Maske
zorunluluğu müşteri ve hizmet verenler için geçerlidir.
Hastane ve hekim muayenehaneleri gibi tüm sağlık kuruluşlarında.
Yüksek okullarda, meslek ve müzik akademilerinde, ve kendi binaları dışında
gösteri etkinliklerinde, ayrıca arşivlerde ve kütüphanelerde yerini alana kadar.
Konaklama işletmelerinde kapalı müşteri alanlarında oturma yerine kadar, örneğin
bar veya lokanta bölümlerinde veya lobide.
Oturma yerine kadar kapalı alanda gerçekleşen eğitim imkanlarını değerlendirme
esnasında
Tatilde bakım önlemleri, kısa devre pedagojik önlemler ve kapalı alanlarda
gerçekleşen gençlik sosyal çalışmaları dahil Devlet Çocuk ve Gençlik
Çalışmalarına katılımlarda oturma yerini alana kadar.
Oturma yerini alana kadar okul binalarında ve diğer meslek eğitimi kurumları
binalarında.
Oturma yerini alana kadar kapalı alanlarda geçekleşen etkinliklerin, özel sergilerin
ve kültür ofertaların ziyaretçilerinden
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Kumarhaneler, Kumar Salonları, bahis komisyoncu yerleri ve benzeri tesislerin
kamuya açık kapalı alan lokanta bölümünde oturma yerini alana kadar Tüm
kamuya açık binaların kamu alanlarında (özellikle resmi daireler ve ofis
binalarında)

Ayrıca başka ev halkı mensuplarına 1,5 metrelik asgari mesafe sağlanamadığı takdirde ağız
burun örtüsü, mümkünse tıbbi maske takılması şiddetle önerilmektedir.

İstisnalar
Ağız Burun Örtüsü (Maske) takama yükümlülüğü geçerli olmayanlar:









6 yaş altı çocuklar.
Herhangi bir sağlık kısıtlaması veya engelli olup maske takamayanlar.
Diğer şahıslarla temas kurulmadığı takdirde bent gereği kurum ve şirketlerin personeli
veya başka türlü, en azından aynı ölçüde, özellikle ayırma düzeniyle koruma tedbirleri
alınmışsa.
Yüksek Okullarda, Mesleki ve Müzik Akademilerinde ve okul dışı eğitim kurumlarında
öğretmenlik görevi yapanlar olduğu gibi, hijyen konsepti diğer korunması gereken
mesafeler ve düzenli havalandırma yanı sıra maske takma zorunluğuna istisnalar
öngörülen sınava katılanlar,
Üflemeli müzik enstrümanı uygulamalı derse katılan öğretici ve öğrenci,
Terapötik, pedagojik, okul açısından, yasal, manevi, etik-sosyal veya başka gerçek
sebepten dolayı tıbbi maskenin indirilmesi gerekli olduğu takdirde
Tüm oda sakinleri COVID-19’dan Korunma Tedbirleri İstisna Yönetmeliğine binaen
aşı veya hastalık atlatmış olan kişilerden ibaretse, yurtlarda ve ayakta bakım yapılan
bekar evlerinde ziyaret edilecek şahsın kendi odasında.

Kefaret Cezası
Ağız-burun-korumasını (günlük maske veya tıbbi maske) takmamak düzene aykırılık teşkil
etmektedir. Maske takmayan vatandaşlar 50 Euro tutarında bir kefaret cezasıyla
cezalandırılabilir. Şayet açıkça tıbbi maske takmanın zorunluluğu geçerli değilse, çokça ev
yapımı günlük maskelerin yanı sıra şal ve atkılar da kabul görür.

Güncel bilgilere Hessen Sosyal İşleri ve Entegrasyon Bakanlığına ait web sayfasındaki
linkten erişebilirsiniz: www.hessenlink.de/2019ncov.

Hessen Eyaletinin Kanun ve Yönetmelik Defterinde Almanca dilinde resmen yayımlanan
yönetmelik metni ancak yasal bağlayıcılığa sahiptir.
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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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