
Rheinland-Pfalz Üçüncü Koronavirüsle Mücadele Yönetmeliğinin Değişimi için 
30 Mart 2020 tarihli  

İkinci Eyalet Yönetmeliği 
 
 

En son 27 Mart 2020 tarihli kanunun 3. maddesine binaen değiştirilen (Medeni Kanun Kitabı I (BGB I), 

sayfa 587) 20 Temmuz 2000 tarihli Enfeksiyondan Korunma Kanunu, madde 28 bent 1 cümle 1 ve 2 ile 

bağlantılı olarak madde 32 cümle 1 gereği (Medeni Kanun Kitabı I (BGB I), sayfa 1045), en son 15 Ekim 

2012 tarihinde kanunun 7. Maddesiyle değiştirilen (Kanun ve Yönetmelik Resmi Gazetesi (GVBI) S. 341) 

BS 2126-10, 10 Mart 2010 tarihli Enfeksiyon Kanunu Uygulamasına yönelik Eyalet Yönetmeliği, madde 

1 no.1 ile bağlantılı olarak  (Kanun ve Yönetmelik Resmi Gazetesi (GVBI) S. 55) işbu yönetmelikler 

kararlaştırılmıştır: 

 

Madde 1 

 

23 Mart 2020 (GVBI. S. 79) tarihli Üçüncü Koronavirüsle Mücadele Yönetmeliğin, 27 Mart 2020 tarihli 

(GVBI. S. 99) yönetmelikle değiştirildi, işbu şekilde düzeltilecektir: 

 

l . Madde 8 alttaki şekilde düzeltilecektir: 

a)       Bent 1’den sonra alttaki yeni bent 2 eklenecektir. 

„(2) Bent 1‘den farklı olarak teslimat zincirlerini ayakta tutmak adına engelli kişiler, 

engellilere mahsus tanınmış atölyelerde veya engellilere mahsus tanınmış atölyelerin 

harici iş yerlerinde, buna muvafakat gösterdikleri takdirde ve işe verilmeleri teslimat 

zincirinin ayakta tutulması için mutlaka gerekli olması durumunda, ayrıca gerekli 

emniyet tedbirlerinin sağlanmış olması koşuluyla istisnai olarak çalıştırılabilir veya 

bakım görebilirler. Çalıştırma derhal Sosyal, Çalışma, Sağlık ve Demografi Bakanlığına 

bildirilmesi gerekmektedir ve koşulların yerine getirilmediği takdirde veya başka 

sebeplerden dolayı Bakanlık tarafından yasaklanabilir." 

b)  Şu ana kadarki 2 ila 5 no.‘lu bentler 3 ila 6 bent numaralarını taşıyacaklar. 

 

  



 

2. Madde 9’dan sonra işbu madde 9 a eklenecektir: 

Madde 9 a 

(1) Eyalet Hükümeti için eyalet çapında merkezi bilgilendirmeyi sağlamak ve tedavi 

kapasitelerini koordine etmek amacıyla, tüm COVID19’dan muzdarip hastaların bakımıyla 

ilgilenen kurumlar aralıksız, en günde bir defa COVID-19 vaka sayılarını, dolu ve boş yoğun 

bakım yataklarını ve meşgul ve kullanılabilir solunum cihazlarını kayda geçip bu verileri 

elektronik yoldan Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaletlerinin ‚Merkezi Eyalet Tedavi 

Kapasiteleri‘ (Zentrale Landesweite Behandlungskapazitäten (ZLB)) bilgi sistemine ve kurulur 

kurulmaz COVID-19 hastalıkları kütüğüne iletecekler. 

(2) Federal çapındaki merkezi koordinasyon amacıyla yoğun bakım kapasiteli tüm hastaneler 

Almanya Disiplinlerarası Yoğun Bakım ve Acil Tıp Cemiyeti (Deutschen Interdisziplinären 

Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin)‘in internet sayfasında kaydolarak, gereken 

kayıt ve düzenli ihbarları bildirirler. "  

3. Madde 12 alttaki metin şeklinde olacaktır: 

 

Madde 12 

 

„Her kim kasten veya taksirle bu yönetmelikteki 1 ila 10 no.‘lu maddelerde bildirilen emir e 

yasakları ihlal ederse Enfeksiyondan Korunma Kanunu, madde 73 bent 1 a no. 24 gereği 

nizama aykırı hareket etmiş sayılır.  Enfeksiyondan Korunma Kanunu, madde 74 etkilenmez." 

  



 

Madde 2 

 

İşbu Yönetmelik ilan edilmesiyle yürürlüğe girer. 

Mainz, 30 Mart 2020 

 

 

Sosyal, Çalışma, Sağlık ve Demografi  

Bakanı [İmza] 

 

 


