Hessen Sosyal İşler ve Entegrasyon
Bakanlığı

Güncel durum: 04.03.2022

Hessen'de Korona Kuralları: Hangi Kural Nerede Geçerlidir?
Tek Tip Maske Zorunluluğu
-

Dış mekan: Sosyal mesafenin mümkün olmadığı yerlerde maske zorunluluğu.
İç mekan: Maske zorunluluğu (İstisna durum: Kafe-Restaurantlarda otururken).

Buluşmalar/Toplantılar
-

Aşı olanlar ve Korona tedavisi görüp iyileşmiş olanlar için toplantılarda katılımcı sayısı
olarak herhangi bir sınırlama yoktur.
Kamusal alandaki bir toplantıda aşılanmamış bir kişi varsa, aşağıdakiler geçerlidir:
Yalnızca kendi hanenizden artı başka bir haneden en fazla 2 kişi katılabilir.
Bu kural, kişiye özel mekanlarda yapılan toplantılar için de önerilir.
Ayrıca önceden test yaptırmak gerekmektedir.

İşyerleri
-

Federal Enfeksiyon Koruma Yasası tarafından düzenlenmiştir:
İşyerine yalnızca 3G statüsüne sahip işverenlerin ve çalışanlarin girmesine izin
verilmektedir.
Korona şüphesi durumunda, aşılanmamış kişiler her iş günü için test yapmaları
gerekmektedir.
Çalışanlara evden çalışma imkanı sunulmalıdır – Tabii ki işletmenin durumu evden
çalışma koşullarını sağlayabiliyorsa.

Okullar
-

Tüm sınıflar için dersler yüz yüze işlenmektedir. Haftada 3 kez negatif test sonucu
göstermek gerekmektdir.
Okul binasında maske zorunluluğu vardır.
Sınıfta korona vakası olması durumunda: 7 gün boyunca günlük Korona testi
yapılmalıdır.
Aşılanmış ve Korona tedavisi görüp iyileşmiş öğrenciler için de test önerilmektedir.

Kreşler
-

Pandemi koşullarında düzenli çalışmaktadır (Sabit gruplar halinde).
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Spor Etkinlikleri
-

İç mekan: 3G zorunluluğu.
Dış mekan: Kısıtlama yoktur.

Kültürel Yerler (Müzeler, Anıtlar vb.)
-

İç mekan: 3G zorunluluğu.
Dış mekan: Kısıtlama yoktur.

Etkinlikler
-

İç mekan: Maksimum %60 doluluk ve maksimum 6.000 seyirci.
Dış mekan: Maksimum %75 doluluk ve maksimum 25.000 seyirci.

Temas Gerektiren Hizmetler
-

3G zorunluluğu.
FFP2 koruma seviyeli maske zorunluluğu.

Parakende Satış Yerleri
-

FFP2 koruma seviyeli maske zorunluluğu.

Gastronomi
-

3G zorunluluğu ve oturma alanına geçene kadar maske zorunluluğu.

Kulüpler/Diskotekler
-

Kulüp ve diskoteklerin tekrar açılmasına izin verilmektedir, 2G Plus kuralı geçerlidir.

Oteller ve Pansiyonlar
-

3G zorunluluğu.
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Toplu Taşıma
-

Federal Enfeksiyon Koruma Yasası tarafından düzenlenmiştir:
3G zorunluluğu.
Araç ve istasyon binalarında maske zorunluluğu (FFP2 koruma seviyeli maske
önerilmektedir).

Yüksek Okullar
-

Ağırlıklı olarak yüzyüze eğitim.
Sınıfta 3G ve maske zorunluluğu.

Genel Evler
-

2G Plus. Hijyen talimatları ve iletişim bilgilerinin tutulması.

3G, 2G ve 2G Plus'ın Tanımı
-

-

3G: Korona tedavisi görüp iyileşmiş, aşılanmış veya test yaptırmış kişiler (24 saati
geçmemiş olmak kaydıyla).
2G: Korona tedavisi görüp iyileşmiş veya aşılanmış kişiler. Ayrıca tıbbi nedenlerle aşı
olamayanlar (sağlık raporlu) ve öğrenci test kitapçığı veya güncel hızlı testi olan 18
yaşından küçük çocuklar ve gençler. (24 saati geçmemiş olmak kaydıyla).
Maske zorunluluğu ve mesafe kuralları devam etmektedir.
2G Plus: Temel olarak: Korona tedavisi görüp iyileşmiş, aşılanmış ve güncel test
yaptırmış kişiler (24 saati geçmemiş olmak kaydıyla).

Korona Tedavisi Görüp İyileşmiş, Aşılanmış ve Test Yaptırmış Kişiler İçin
Düzenlemeler
-

Maske, mesafe ve hijyen kuralları devam etmektedir.
Test yaptırmış kişilere hane halkı içinde karantina zorunluluğu yoktur.
Seyahatten veya enfekte kişilerle temastan sonra karantina zorunluluğu yoktur.
İstisna durumlar: Almanya'da henüz yaygın olmayan bir virüs varyantı ile temas veya
bir virüs varyant alanında bulunma durumu.

Sayfa 3/4

Hessen Sosyal İşler ve Entegrasyon
Bakanlığı

Güncel bilgiler Hessen eyalet hükümetinin web sitesinde şu bağlantı altında
bulunmaktadır: https://www.hessen.de/handeln/corona-in-hessen ayrıca RKI'nin
(Robert Koch Enstitüsü), ECDC‘nin (Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi) veya
WHO‘nun (Dünya Sağlık Örgütü) web sitelerinden bilgi edinebilirsiniz.
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