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Korona Pandemisi 

Devlet ve Eyaletler Gevşetme Kararlaştırdılar– Almanya’daki 
insanları enfeksiyondan mümkün olduğu kadar iyi korumaya devam  

Şansölyenin Eyalet Başkanlarıyla gerçekleştirdiği video konferansında „Bizim 

stratejimiz daima, ağır hastalar için yeterli tedavi kapasitesini sağlamak şeklinde 

enfeksiyon cereyanını kontrol altında tutmaktı. Bunu başardık ve bu durum Gevşetme 

için de bizim kriterimiz kalacaktır“ dedi Başbakan Malu Dreyer. 

„Geçen haftaların kısıtlamalarıyla enfeksiyon hızını frenlemeyi başardık. Mart ayında 

bir hasta dört beş kişiye hastalık bulaştırmaktaydı, bugün ise yeni bulaşmalarda 

çoğalma değeri birdedir. Güvenlik önlemleriyle, bugün hastalananlardan daha çok 

insanın Covid-19’dan kurtulmasını başardık. Böylece daha çok yoğun bakım yatakları 

hazır bulundurabiliriz. 

Bunu vatandaşların sıkı disiplin ve sabırlarına ve özellikle sağlık sisteminde pratik 

uygulamayı sağlayan insanlara da borçluyuz. Onlara özel olarak müteşekkirim!“, dedi 

Başbakan Dreyer. 

„Yayılma hızını sınırlandırdık, lakin hastalığı yenmedik, bundan dolayı günlük 

yaşantımız daha çok Koronavirüs’e karşı mücadelesinin etkisinde kalacaktır. Aynı 

zamanda adım adım  
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kamusal hayatı başlatmak, vatandaşlara yine daha fazla serbestlik mümkün kılma ve 

tekrar ekonomi hayatına dönme gibi görevler bizi beklemektedir. Benim için önemli 

olan, bugün kararlaştırdığımız Gevşetmelerin ters tepki yapmamalarını 

sağlamamızdır. Bundan dolayı tüm bunların altında, Almanya’daki bütün insanları 

mümkün olduğu kadarıyla enfeksiyonlardan korumak yatmaktadır. Bu bahusus daha 

önceden hastalıklı olan insanlar için geçerlidir, ama aynı şekilde daha genç 

enfeksiyonlu hastalarda da ağır hastalık seyri mevcuttur. Dolayısıyla temas 

kısıtlamalarını gevşettiğimiz  her yerde enfeksiyondan korunma ve hijyenik tedbirler 

özel olarak odak noktasıdır,“ dedi Malu Dreyer. 

1. Temas kısıtlamaları: Kamusal alanda 1,5 metrelik mesafeyi korumak en önemli 

tedbir kalmaktadır. Burada yine aynen yalnız olarak veya aynı evde yaşamayan başka 

bir kişiyle veya aynı evde yaşayan yakınlarla birlikte eğleşmelidir. Büyük etkinlikler en 

az 31. Ağustos 2020 tarihine kadar yasak kalacaktır. 

2. Temas Takibini genişleterek Virüsün yayılımını etkin bir şekilde tanıyıp yayılmasını 

önlemektir hedefimiz. Bunun için bir dijital „contact tracing“ uygulamasının 

faaliyete geçirilmesiyle daha bir ilerlemeyle Test Kapasitelerin artırımına 

ulaşılması amaçlanmaktadır.  

3. Tıbbi Korunma Ekipmanı Tedarik Etme: Federal Devlet, Eyaletleri ve Sağlık 

Sigortası Hekimleri Birliğini sağlık sistemi için tıbbi korunma ekipmanı tedarik etmede 

desteklemektedir. Eyaletler ve kurumlar bunun yanı sıra kendileri ekipmanları tedarik 

etmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Öncelikle yurtdışından tedarik etme yanı 

sıra yurtiçinde ilgili ürünlerin üretim kapasiteleri geliştirilmektedir. Acil hedefimiz, sağlık 

sistemi kurumlarının tedariklerinin tam kapsamlı yapılması ve kullanıcısını 

enfeksiyondan koruyan tıbbi korunma maskelerle bakım yapılmasıdır.  

„Günlük yaşamda kullanım için kamusal alanda maske takma hususunda Robert-

Koch-Enstitüsünün tavsiyeleri geçerlidir, zira buna göre sözde (tıbbi olmayan) 

gündelik veya community maskelerin kamusal alanda takılmaları enfeksiyon riskini 

düşürebilmekteymiş. „Dolayısıyla sözde gündelik maskelerin vesaitlerde ve 

alışverişlerde takılmaları şiddetle tavsiye edilmektedir“, dedi Başbakan Malu Dreyer. 
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4. Hassas Gruplar için ve özellikle bakımevleri, huzurevi ve engellilere yönelik 

kurumlar için beher yerel olanaklara göre ve beher kurumlarda özel koruma önlemleri 

alınacaktır. Ancak bu önlemlerle ilgili şahısların tam bir izolasyona alınmamalarına 

dikkat edilmelidir. Bu sebeple beher kurum için, bahusus hastane hijyeni uzman 

doktorları gibi harici bilirkişilere danışmak suretiyle özgül bir konsept geliştirilmeli ve 

sürecin devamında enfeksiyon olanağına sıkı bağlı kalarak beher çevrede 

geliştirilmeye devam edilmeli ve uyarlanmalıdır. 

5. Kreşlerin, Okulların ve Yüksek Okulların Açılmasında zamansal olarak, sahada 

gerekli hazırlık tedbirlerin alınabilmesi ve örneğin öğrenci servisi organize edilebilmesi 

için bir ön çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.  

Acil bakım ise devam edecek ve genişletilecektir. 

Bu öğrenim yılının mezuniyet sınıflarının sınavları ve sınav hazırlıkları ilgili hazırlıklar 

yapılır yapılmaz derhâl başlatılmalıdır. 

4 Mayıs gününden itibaren genel ve mesleki okulların öncelikle mezuniyet sınıflarının 

ve gelecek öğrenim yılında sınavlara girecek kalifikasyon için önemli sınıfların 

öğrencileri ve ilkokulların son sınıfları okula başlatılabilir. 

Eğitim Bakanları Toplantısına 29 Nisan’a kadar özel hijyen ve korunma tedbirleri 

çerçevesinde, bahusus mesafe koruma kuralını dikkate alarak küçültülmüş öğrenim 

gruplarla ders yapma adına topluca okul eğitimini başlatmak amaçlı başkaca adımlar 

için bir konsept hazırlama görevi verilmiştir. Burada dersin yanı sıra teneffüs olanağı 

ve okul işletmesi de nazarı dikkate alınmalıdır. Her okula kendine has bir hijyen planı 

gerekmektedir. Okul Kurumları hijyen koşullarını oluşturup sürekli olarak temin etmeye 

çağrılmaktadırlar. 
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Şansölye, beher sınıfın ders başlangıcı ve kreşlerde bakımın başlama zamanı 

hususunu enfeksiyon rakamlarının gelişme zeminine göre Eyalet Başkanlarıyla 

görüşmektedir. 

Yüksek Öğrenimde sınavların yapılması yanı sıra yüksek okulda özel laboratuvar veya 

çalışma alanı gerektiren pratik etkinlikler de, hususi hijyen ve koruma önlemlerin 

alınması koşuluyla tekrar başlatılabilir. 

Rheinland-Pfalz eyaletinde buna göre okullar şu şekilde açılacaktır: 

27.04.2020 Sınav Hazırlığı – Sadece sınav 
edilecek dersler verilecek– Lise 
mezuniyeti sınavları için  
30.04.2020 tarihinde G8GTS‘de, 
Yetişkin Okullarında, Akşam 
Liselerinde, Mesleki Liselerde 

 Mezuniyet Sınavları 11.05.2020 
tarihinden itibaren FOS, BOS II, 
dual BOS, HBF, BF II‘de 
 

04.05.2020 Sınav ve Mezuniyet Sınıfları 
Kalifikasyon için önemli sınıfları ABS 
ve BBS‘de: 
 
 G9: Sınıf 11 ve 12 ve sınıf 10 
 G8: Sınıf 11 ve 10 
 IGS: Sınıf 12, 11, 10 ve 9 
 RS+: Sınıf 11 (FOS), 10 ve 9 
 BBS: Mesleki Lisede sınıf 12 ve 

11; 
 Tüm BVJ ve BF I  
 BVJ ve BFS BBS‘de: 

 
 Sınıf 4 
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Eğitim Bakanı Stefanie Hubig: „Hepimiz, şimdi biraz daha netlik kazandığımız için 

mutluyuz. Okulları adım adım açtığımız doğrudur – ve bunu sorumlu bir şekilde ve 

gerekli ön hazırlıkla yaptığımız da doğrudur. Sağlığı Koruma ise burada en önde 

gelmektedir. Biz biliyoruz ki, birçok veliler için işlerini, genel endişeyi ve çocuklarının 

bakım ve desteğini bir çat altında toplaması kolay değildir. Aynı şekilde bu öğrenim 

yılının son haftalarını başka şekilde beklemiş olan öğretim elemanları ve öğrenciler 

için de. Bütün bunları ciddiye alıyoruz. Eğitim Bakanlıkları düzeyinde de hemen bugün 

görüşmeler yapılacak ve önümüzdeki haftaların seyri hakkında ayrıntıları açıklığa 

kavuşturacağız. Bu önemli konuda ülke genelinde mümkün oldukça birlikte hareket 

edilmesini hedeflemekteyim.“ 

6. Alttaki işyerleri ayrıca hijyen koşulları, giriş yönlendirme ve bekleme sıralarını 

engellemek koşullarıyla açabilirler: 

Satış alanı 800 metrekareye kadar olan satış imkanları sunulmaktadır. 

Satış alanından bağımsız olarak Oto-Galericileri, Bisiklet satıcıları, Kitapçılar, 

Kütüphaneler ve Arşivler. 

7. Şansölye ve Eyalet Başkanları dini vecibelerin yerine getirilmesinin çok yüksek 

değer taşıdığının bilincindeler. Özellikle bu epideminin ve sonuçlarının birçok insan 

için meydana getirdiği zorluklar karşısında yaşanan din, güç ve umut verebilir. Lakin, 

bir araya gelme, virüsün yayılması ve bulaşma tehlikesiyle hassas gruplardaki ağır 

hastalık seyri hakkında bilinenlere binaen dini içeriklerin medya üzerinden 

iletilmesinde kalınması şiddetle icap etmektedir. Kilise, Cami ve Havralarda bir araya 

gelmeler ve dini kutlamalar ve etkinliklerle birlikte diğer dini toplulukların toplantıları 

şimdilik vuku bulmamalıdır.  

İçişleri, İmar ve Spor Bakanlığı Eyalet temsilcileriyle birlikte dini temsilcilerle, mümkün 

oldukça uzlaşı içerisinde bir yol almak adına görüşmelere başlayacaktır. 
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8. Pandemi sürecinde de sanayi ve orta sınıf için güvenli çalışmayı mümkün olduğu 

kadarıyla kapsamlı bir şekilde sağlamak istiyoruz. Yoğun müşteri trafiği olan ticari 

aktiviteler bundan hariç tutulmaktadır. İş alanlarını enfeksiyondan korumak için 

işverenlerin özel sorumlulukları bulunmaktadır. İşletmede oluşan enfeksiyon 

zincirlemeleri derhal tespit edilmelidir. Dolayısıyla her şirket uyarlanmış tehlikeye 

düşüme ve işlevsel pandemi planlaması bazında bir hijyen konsepti gerçekleştirmesi 

gerekmektedir. 

9. Devlet ve Eyaletler, bozulan tedarik zincirlerini tekrar eski haline getirmek için 

Ekonomiyi desteklemektedir. 

10. Virüsün daha da yayılmasını önlemek adına vatandaşlardan genel olarak özel 

seyahat ve -akraba da olsa- ziyaretlerden vazgeçmeleri talep edilmektedir. Bu yurtiçi 

ve yöre dışı gündelik geziler için de geçerlidir. Dünya çapındaki seyahat uyarısı devam 

etmektedir. Yurtiçi konaklama serbestliği sadece gerekli ve turistik olmayan amaçlarda 

mümkün kılınmaktadır. 

Giriş ve dönüş yapan yolcular için iki haftalık karantina önlemi Devletin 08.04.2020 

tarihli yönetmeliği gereği devam etmektedir. Mal trafiği, işe gidip gelenler ve diğer 

mesleki yolcular için Almanya’ya giriş ve Almanya’dan çıkış imkanı prensipte devam 

etmektedir. 

11. Sürecin devamında epideminin Almanya’da dengeli bir şekilde yayılmadığı göz 

önünde bulundurulmalıdır. Bazı eyalet bölgeler hiç etkilenmediği gibi, diğer bölgelerde 

sağlık sisteminde ve kamusal sağlık hizmetinde aşırı zorlanmalar yaşanmaktadır. 

Bundan dolayı Devlet ve Eyaletler yoğun etkilenen bölgeler için hızlı ulaştırılabilen 

destek önlemleri hazırlayacaklar ve burada Devlet ve Eyaletlerin Kriz Masalarıyla sıkı 

görüş alışverişinde bulunacaklardır. 
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12. Aşı geliştirme merkezi bir önem taşımaktadır. Devletin ve Eyaletlerin araştırma 

kurumlarının desteklenmesiyle, yatılı tedavilerin belgelenip değerlendirileceği bir 

SARS.CoV-2-Veri Tabanı kurulacaktır. 

 

„Sonucum: Bu kararla Devlet ve Eyaletler, enfeksiyon zincirlerini daha iyi kontrol 

edebilmek için bir çok tedbir almaktadırlar. Bu bir evresel Gevşetmedir, zira yeni 

gevşetmelerin çok fazla enfeksiyon artışına yol açıp açmadığı kontrol etmemiz 

gerekmektedir. Bundan dolayı takriben her iki haftada bir enfeksiyon gelişimini kontrol 

edeceğiz,“ dedi Başbakan Malu Dreyer. 

Basın toplantısının resimlerine bu adresten ulaşabilirsiniz: www.rlp.de 

 

 


