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Baden-Württemberg’de Lockdown süreci için 11 Ocak - 14 Şubat
Temas kısıtlamaları
Kamusal ve özel alanda özel buluşmalarda artık
sadece aynı hanede ve artı en fazla başka
haneden başka bir kişi ile. İşbu hanelerden
14 yaşını doldurmuş çocuklar sayılmıyor. İşbu
düzenleme özel durumları yakalamayı
hedeflemektedir.

+

Çocuk bakımı için düzenleme:
En fazla iki haneden çocukların birlikte, ailesel
veya komşu çevresi kapsamında organize edilmiş
bir şekilde bakım topluluğu haline izin verilmiştir
Eğitim & bakım
• Kreşler kapalı kalacak.
• İlkokullarda yüz yüze eğitim yoktur.Öğrencilere
eğitim materyali öğretmenler tarafından
sağlanacaktır.
• İlerletme eğitimi veren okullarda yüz yüze
eğitim yerine uzaktan eğitim verilecektir.
• Final sınıflar için özel düzenleme mümkündür
ve bireysel olarak belirlenecektir.
• Acil bakım hizmeti yapılacaktır. Yetkililer okul
ve kreşlerdedir.
• Müzik, sanat ve gençlik sanat okulları öğrenci
ve seyirci trafiğine kapalıdır. Online ders
mümkündür.
• Halk eğitim okulları ve benzeri kurumlar
kapanacaktır.
• Sürücü kursları kapalıdır. Online ders
mümkündür.(mesleki eğitim amaçları ve afet
güvenliği için istisna vardır).

YE
25.1.tarihinden itibaren
NI
genişletilmiş maske zorunluluğu
25 Ocak itibariyle aşağıdaki alanlarda medikal
maskenin takılması gerekir:
• Kamusal insan trafiği
• Alışverişte
• İşyeri ve işletme, ayrıca görev yerlerinde
• Muayenehanelerde, hastaneler ve bakım
kurumlarında
• Dini ibadet etkinlikler esnasında
İzinli olan:
Medikal yüz maskesi (ameliyat maskesi)
• Konuşma, öksürme ve hapşırma esnasında
sıçrama ve damlaların azalması
• Yabancı güvenliği, öz güvenliği yoktur
• Tek seferlik ürün (atık çöpe atılır)
• Belirleme:DİN EN 14683:2019-10
Nefes koruma maskesi (FFP2 veya KN95/N95)
• En ufak parça ve damlaları nefesine çekmeyi
önler
• Yabancı ve öz koruma
• Tek seferlik ürün (atık çöpe atılır). Belirli şartlar
altında birkaç kere kullanılabilir
• Belirleme: DIN EN 149:2001, KN95/N95
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Çalışmak

• İşverenler çalışanlarına karşı sağlık güvenliği
almakla kanunen mükelleftir.
• Evden çalışma, mümkün olması durumunda
• İş, görev ve işletme çerçevesinde buluşmalar.
• Online olarak mümkün olmaması durumunda,
yasal olarak öngörülen meslek ilerletmeler.
• 1,5 metre asgari mesafenin uygulanamaması
durumunda çalışanlar için maske zorunluluğu
(açık hava da).
• İşletmeler uygulanan hijyen talimatları.

Perakende işletmeleri
Perakende mağazaları 14 Şubat'a kadar kapalı kalacak.
Sadece günlük ihtiyaç ürünleri satan dükkanlar
açık kalmaya devam ediyor:

Seyahat










Çağrı:Özel ve turistik hedeflere seyahat
yapmaktan feragat ediniz.
Günlük turistik bölgelerde (Hotspots) yerel
daireler tarafından sıkılaştırılmış kontrol ve
geçiş kısıtlamaları.







Yasak:
 Turistik otobüs seyahatları
 Turistik konaklama hizmetleri (kamp alanları
da dahil)
Halen mümkün:
 İş seyahatları
 Özel durumlarda seyahat ve konaklama
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Bebek ihityaç dükkanları
Fırın ve pastaneler
Bankalar
Bakım/ Temizlik ürünleri dükkanları
İçecek marketleri
Toptancılar
Kulak cihazi teknisyenleri
Araç ve bisiklet tamirhaneleri ve ayrıca yedek
parça satışı
Gıda ürünleri marketleri
Kasaplar
Optikler
Ortopedik ayakkabı teknisyenleri
Posta ve paket işletmeleri, fakat diğerürünlerin
satışı yasaktır
Aktar/sağlık ürünleri işletmeleri
Kuru temizleme ve çamaşırhaneler
Kamu trafiği için seyahat ve müşteri merkezleri
Bakım araç/gereç işletmeleri
İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılan yerler
Petrol ofisleri
Tamir, değiştirme ve hataların düzeltilmesi için
telefon dükkanları
Hayvanlar için ihtiyaç malzemeleri ve yem
marketleri
Haftalık pazarlar
Dergi ve gazete büfeleri

Özellikler:
• Kapalı perakende işletmeler al-götür servisi
sunabilir.
• Kapalı perakende işletmeleri al-götür
hizmetlerinden (Click&Collect) yararlanabilir.
Burada belirli bir zamanlama ayarlanması
gerekmektedir. İşletmede hijyen konseptine
uyması ve bekleme kuyruklarının oluşmamasına
dikkat edilmesi gerekir.
• Fiziksel temasa bağlı hizmet sunmayan
zanaat işletmeleri faaliyetlerine devam
edebilir.
• Günlük temel ihtiyaç ürünlerinin %60 oranını
aşması durumunda karışık ürün paleti sunan
dükkanlar faaliyetleri sürdürebilir.Yasak olan
ürünlerin çoğunlukta olması durumunda alansal
bir şekilde işbu ürünlerin ayrılması gerekir.
Açık dükkanlar için kural:
• 10 m² daha az satış alanı olan dükkanlar için:
En fazla bir müşteri.
• 800 m²‘e kadar satış alanı olan dükkanlar için:
10 m² başı bir müşteri.
• Daha büyük satış alanı olan işletmeler için
geçerli: 20 m² başı bir müşteri (gıda perakende
satışı için geçerli değildir).
• Dükkanların önünde ve park alanlarında maske
zorunluluğu.
• Yönlendirilmiş giriş uygulaması.
• Bekleme kuyruklarını önlemek.
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Gastronomi

Sağlık & Sosyal

Restoran, bar, kulüp ve kahvehanelerin her türü
kapalı kalacaktır.
• Yiyeklerin al-götür servisi istisnadır (saat 20
kadar) veya teslimat.
• Kamusal alanda alkolik içeceklerin satışı ve
tüketilmesi yasaktır.
YE
NI
• Alkollü içeceklerin satışı kapalı nesnelerde
olması durumunda izinlidir.

• Hastaneler, bakım evleri, yaşlı ve engelli
kurumlarda güvenlik tedbirleri.
• Mağdurların izole edilmemesi.
• Hasta ve ziyaretçiler için düzenli SARS-CoV2
hızlı test ücretlerinin üstlenmesi.
• Yaşlı ve bakım evlerinde çalışan personele
düzenli ve mecburi testler.

İşlevsel konusunda tüm kantinlerin
kapatılması. Al-götür hizmetlerine izin verilmiştir.

Hizmetler

Etkinlikler
Kamusal alanda toplanmalar ve etkinlikler yasaktır.
İstisnalar:
• Adli duruşmalar.
• Kamusal güvenlik ve düzen kapsamında
toplantılar.
• İşletme toplantıları.
• Sınav ve sınavların hazırlığı.
• Nikahlar.
• Sosyal bakım kapsamında etkinlikler (örneğin
çocuk ve gençlik yardımı).
• Adaylık ve seçim kampanyaların, aynı zamanda
bunlara bağlı imza toplamaları.

Kapalı:
 Kuaför işletmeleri
 Köpek salonları ve benzeri işletmeler
 Kozmetik stüdyoları
 Kozmetik ayak bakım salonları
 Masaj ve rahatlama işletmeleri
 Tırnak stüdyoları
 Pirsing stüdyoları
 Fuhuş branşı
 Solaryumlar
 Dövme stüdyoları
Tıbbi olarak gerekli olan hizmetlerin açık
olduğu alanlar (reçetesiz):
 Ergoterapi
 Ayak bakımı/podoloji
 Logopedi
 Tırnak bakımı
 Fizyoterapi
 Rehabilitasyon sporu
Ayrıca tekrar açılacak:
 Köpek salonları ve benzeri hayvani bakım
YE
kurumları. Hayvan temassız ve belirlenmiş bir
NI
zaman zarfında teslim edilmelidir.
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Dini faaliyetler
Dini ve defin hizmetleri hijyen kuralları
kapsamında.
• Hijyen kurallarının tüm faaliyet esnasında
uygulanması.
YE
• 10 kişiden fazla katılımcı sayısı gösteren NI
etkinlikler en az iki iş günü öncesinde
bölgenin yetkili dairesinde kaydedilmesi
gerekir.
• Medikal maskenin takılması
• Toplu şan faaliyeti yasaktır.
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Kültür ve eğlence etkinlikleri

Spor

Kültür ve eğlence kurumları kapalı kalacaktır.

Açık alanlarda spor ve hareket için geçerli
düzenleme:Bir hane artı diğer bir haneden bir
kişi.14 yaşını doldurmuş çocuklar
sayılmamaktadır. Geniş kamusal alanlarda ve özel
spor alanlarında ise sadece tek başına, iki kişi
olarak veya aynı haneden olmak üzere
mümkündür.

Kapalı:
 Atölyeler (ziyaretçi trafiği)
 Seyahat gemileri
 Kütüphane ve arşivler (al-götür hizmetleri
mümkündür)
 Kamp ve karavan alanları
 Diskotek ve kulüpler
 Eğlence parkları ve kapalı oyun alanları
 Sinema ve araba sinemaları
 Tırmanma parkları (içerde ve dışarda)
 Konser ve kültür salonları
 Emekleme grupları
 Fuarlar
 Müzeler ve sergiler
 Opera salonları
 Kumarhaneler ve kumar salonları
 Tiyatro
 Hayvan parkları
 Halk şenlikler ve benzeri
 İddia bayileri
 Sirkler
 Hayvanat ve botanik bahçeleri
Açık:
 Açık havada oyun parkları
 Gezmek ve dolaşmak

Diğer kamusal ve özel spor mekanlar insan
trafiği için kapalıdır:
 Her türlü fitnes stüdyoları
 Yüzme ve eğlence havuzları
 Dans ve bale okulları
 Termal ve saunalar
 Dernek spor mekanları
 Müsabaka, takım ve kontakt spor mekanları
 Yoga stüdyoları
Okul ve üniversiteler için kurumlar açılabilir.
Açık havada geniş alanlar açıktır:
 Golf yerleri
 Köpek sporu yerleri
 Biniş alanları
 Tenis sahaları
 Model uçak sahaları
Giyinme/soyunma yerleri ve diğer alanların
kullanımı yasaktır.
Zirve ve profesyonel spor antrenman ve
etkinliklerin seyircisiz yapılmasına izin verilmiştir.

Mesafeyi
korumak

Hijyen
uygulamak

Medikal maske
takmak

Corona-app’i
kullanmak

Düzenli bir
şekilde havalandırmak

