
Rheinland-Pfalz Altıncı Koronavirüsle Mücadele Yönetmeliği  

(6. CoBeLVO) 

8 Mayıs 2020 Cuma 

 

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: 

 

 

Kısım 1 

Kurumların Kapatılması, Etkinliklerin Yapılması, 

Şahısların Toplanması ve Kamu Alanında Eğleşmek 

 

Madde 1 

 

(1) Kapatılanlar: 

1. Kulüpler, Diskotekler, Nargileciler ve benzeri tesisler, 

2. Tiyatrolar, Opera Binaları, Konser Binaları, ve benzeri tesisler 

3. Fuarlar, Sinemalar, Dinlenme ve Boş Zaman Etkinlikleri (iç ve dış), Özel 

Marketler, Kumar Salonları, Kumarhaneler, İnternet Kafeleri ve oto sinemalar 

hariç benzeri tesisler, 

4. Fuhuş Yerleri, Genelevler ve benzeri tesisler, 

5. Açık havada icra edilmeyen tüm kamusal ve özel spor tesislerinde gerçekleştirilen 

spor faaliyetleri, yüzme ve eğlence havuzları, fitnes stüdyoları, saunalar, 

termaller, dinlenme tesisleri, yüzme gölleri ve benzeri tesisler, 

(2) Cümle 2’de belirtilen hijyenik ve emniyet tedbirlerine riayet koşuluyla alttaki tesis ve 

kurumların açılması müsaadelidir: 

1. Perakende İşletmeleri, 

2. Pazarlardaki Satış Stantları, 



3. Eczaneler, Tıbbi Malzeme Satış Yerleri, 

4. Yakıt İstasyonları, Oto ve Kamyon Galerileri, bunlara ait Yedek Parçacılar, 

Bisiklet Satıcıları ve Oto Yıkamalar, 

5. Bankalar ve Sparkasseler, Postaneler, 

6. Temizlikçiler, Yıkama Salonları, 

7. Kitapçılar, Kitabevleri, Gazete ve Dergi Satıcıları, Bahis Aracıları, Kütüphaneler 

ve Arşivler, 

8. İnşaat, Bahçıvanlık ve Hayvan Gereçleri Marketleri, 

9. Toptancılar. 

10. Müzeler, Sergiler, Galeriler ve benzeri tesisler, 

11. Anıt Mekanları, 

12. Yapı ve Kültür Anıtları, 

Cümle 1’de anılan tesislerin açılması işbu şartlarda mümkündür: 

1. İşletmecinin (örneğin dezenfekte maddesi hazır tutmak, kasa personeli için koruma 

camı gibi) hijyen şartlarına riayet etmesi, 

2. tesisin önünde veya içerisinde kalabalığı engellemek adına (örneğin giriş kontrolleri 

gibi) girişin ayarlanması ve 

a) satış alanı toplam 800 metrekareye varan tesislerde beher 10 metrekarelik 

alanda en fazla bir kişinin bulunmasını, 

b) satış alanı toplam 801 metrekare ve daha fazla olan tesislerde 800 

metrekarelik alanlarda beher 10 metrekarede en fazla bir kişinin ve 800 

metrekareyi aşan alanlarda beher 20 metrekarede en fazla bir kişinin 

bulunmasını,  

 

3. işletmecinin uygun önlemlerle şahısların arasındaki 1,5 metrelik asgari mesafenin 

korunması ve 

4. tesisin elemanları, müşterileri ve kurumların ziyaretçilerinin maske takmalarını 

sağlaması. 

Cümle 2 no. 3 ve 4 gereği hijyenik ve koruma tedbirleri tesise giriş için bekleme 

durumlarında da geçerlidir, bu velev ki tesis dışında olsa da. Cümle 2 no. 4’den farklı 

olarak altta belirtilen şahıslar için maske takma zorunluluğu geçerli değildir: 

  



 

1. Altı yaşını doldurmamış çocuklar, 

2. Bir engel veya başka bir sağlık sorunu sebebiyle maske takması mümkün 

olmayan veya uygun olmayan şahıslar (hekim raporu ibraz edilmelidir), 

3. Başkaca, özellikle cam bölme gibi, uygun koruma tedbirleri almış işletmelerinin 

elemanları veya satış veya ziyaret alanlarında müşteri veya ziyaretçi 

bulunmadığında. 

Cümle 2’ye ilaveten Bahis Aracıları için, buralara bahis vermek için sadece kısa 

süreliğine girmeleri müsaadelidir. İşletmeci uygun tedbirlerle bunu aşan eğleşmenin 

önlenmesini sağlamalıdır.  

(3) Hizmet verenler ve Zanaatkarların, gerekli koruma tedbirlerin alınması sağlandığı 

takdirde mesleklerini icra etmelerine müsaade edilmektedir; hizmet türü mümkün 

kıldığı takdirde, şahıslar arası 1,5 metrelik asgari mesafe korunmalıdır. Münferit 

vakalarda hizmet türü sebebiyle şahıslar arası asgari mesafe korunamadığı 

durumunda, özellikle bedensel bakım veya mal sevkiyatı, teslimi veya iletimi 

hizmetlerinde, hizmet türü mümkün kıldığı kadarıyla bent 2 cümle 2 no. 4 ve cümle 3 

ve 4 aynen geçerlidir.   Bedensel Bakımla ilgili Hizmetler, özellikle Berberler, Ayak 

Bakım Tesisleri, Tırnak Stüdyoları, Kozmetik Salonları, Masaj Salonları, Dövme ve 

Pirsing Stüdyoları ve benzeri tesisler ancak önceden yapılan randevuyla 

verilebilmektedir. 

(4) Sağlık Sisteminin tüm kurumları, ilgili gerekli hijyenik taleplerine dikkat edilmesi 

koşuluyla açık kalacaktır. Sağlık sektörünün tesislerinde hastaların diğer insanlarla 

birlikte maske takmaları gerekmektedir. Bent 2 cümle 3 ve 4 aynı şekilde geçerlidir.  

(5) Hayvanat Bahçeleri, Hayvanat Parkları, Botanik Parklar ve açık havada geniş çaplı 

parka benzer nitelikli benzeri tesisler, gerekli hijyenik taleplerin yerine getirilmesi 

koşuluyla ve, örneğin sınırlı sayıda bilet kontenjanın ön satışını yapmakla, sıkı bir 

kontrolle dış alan kullanımı için açık tutulacaktır. Madde 5 bent 1 ila 3 bundan 

etkilenmez.   

(6) Açık alanda Bireysel ve Dinlenme Sporları ve bent 7’de anılan performans sporları 

için idman faaliyetleri, açık havada ve temas yasağı ve madde 5 bent 1 gereği asgari 

mesafeye riayet şartıyla ve risk grupların herhangi bir hususi tehlikeye atılmaması  

  



koşuluyla icra edilmesine müsaade edilmektedir. Bu amaçla Yüzme ve Eğlence 

Havuzlarının haricinde bent 1 cümle 1 no. 5’te anılan tesisler ve açık hava alanların 

kullanımı, gerekli hijyenik önlemlerine riayet etme şartıyla ve kurum veya tesisin hamili 

açılmasına kesin muvafakat gösterdiği takdirde müsaadelidir. Bent 7 cümle 3 no. 1 ila 

3 aynen geçerlidir.  

(7) Kamusal ve özel spor tesislerin ve spor yerlerin bent 1 cümle 1 no. 5 gereği başarılı 

ve profesyonel sporcuların antrenmanı için işletilmesi caizdir. Başarılı ve profesyonel 

spor olarak cümle 1 gereği tanımlananlar:  

1. Federal üslerde, tanınmış eyalet profesyonel spor merkezlerinde ve eyalet spor 

üslerinde antrenman yapan olimpik ve engelliler olimpik federal kadro atletleri 

(Olimpiyat kadrosu, perspektif kadrosu, yeni nesil kadro 1), 

2. Bayların 1. ve 2. federal futbol ligi hariç tüm spor türlerinin 1. ve 2. federal liglerde 

faal profesyonel takımları, 

3. Ticari bağımsız dernek ve federasyona bağlı olmayan, federal kadroda 

bulunmayan profesyonel sporcular. 

İdman birimlerinin uygulamasında Koronavirüs SARS-Cov-2’nin bulaşma riskini 

azaltma adına dikkat edilecek hususlar:, 

1. İdman birimleri sadece seyirci bulunmaksızın icra edilebilir;  

2. Tüm antrenman zamanı sürecinde bütün hazır bulunan şahıslar arasında, özellikle 

oyuncular, sporcular ve antrenörler arasında 1,5 metrelik mesafenin 

korunmasının sağlanması gerekir; doğrudan temas gerektiren veya mümkün olan 

oyun durumunun idmanı yasaktır;  

3. Hususi sıkı hijyenik taleplerine, özellikle kullanılmış olan spor ve idman aletlerinin 

dezenfekte edilmesine dikkat ve riayet edilmelidir;  

4. Islak zemin mekanları, soyunma kabinleri ve toplumsal ve ortak alanlar salt yalnız 

başına kullanılmalıdır;  

5. İdman zamanı dışında temaslar asgariye indirilmeli, burada 1,5 metrelik asgari 

mesafenin korunması sağlanmalıdır; bu asgari mesafeyi korumaya müsait 

olmayan mekanlar varsa, bunlara farklı zamanlarda girilip çıkılmalıdır. 

  



 

(8) Bayların 1. ve 2. federal futbol ligine idman, yarışma ve oyun faaliyeti için bu 

yönergenin diğer kurallarından farklı olarak müsaade edilmektedir. Bu sadece DFL 

Deutsche Fußballliga GmbH’nın „Sportmedizin/ Sonderspielbetrieb im Profifußball” 

adındaki Task Force’u tarafından hazırlanan, internette yayınlanmış bulunan 1 Mayıs 

2020 tarihli 2 no.’lu versiyonlu konseptin öngördüğü organizasyon, tıbbi ve hijyenik 

tedbirleri idman ve oyun faaliyeti için uygulandığı takdirde geçerlidir. 

 

Madde 2 

(1) Turistik amaçlı otel ve konaklama tesislerin işletilmesi ve herhangi bir konaklama 

imkanı sağlamak yasaktır. Cümle 1 kamping mekanları işletmeleri için de geçerlidir. 

Kamping mekanlarında sürekli yerleşmiş karavanların ve kendi sıhhi tesisatı mevcut 

olan benzeri tesislerin kullanımı, kullanım yetkisi kendisinde bulunanlar için cümle 

1’den farklı olarak müsaadelidir. Karavan park mekanlarının kullanımı müsaadelidir. İş 

veya görev icabı yolculukta bulunanlara ve mağduriyet durumlarda turistik amacı 

taşımayan özel misafirlere sunulan otel, konaklama tesisleri ve her türlü konaklama 

imkanları cümle 1’den muaf tutulmaktadır. Gerekli hijyenik koşulların dikkate alınması 

zorunludur. 

(2) Cümle 2’de belirtilen hijyenik ve emniyet tedbirlerine riayet koşuluyla alttaki tesis ve 

kurumların açılması müsaadelidir: 

1. Restoranlar, Yemek Lokantaları, Yemekhaneler, Kantinler, Kafeler ve benzeri 

tesisler (beher dahili ve harici Lokantacılıklar), 

2. Dondurmacılar, Dondurma Kafeleri ve benzeri tesisler (beher dahili ve harici 

Lokantacılıklar), 

3. Şarap dükkanları, şarap deneme dükkanları ve benzeri tesisler. 

Cümle 1’de anılan tesislerin açılması, ancak işbu hijyenik ve güvenlik tedbirlerine riayet 

koşuluyla caizdir: 

1. Emredilen hijyenik tedbirlerine, özellikle dezenfektanların hazır bulundurulması, 

masa ve sandalyelerin düzenli olarak dezenfekte edilmesi. 

  



 

2. Tüm konuklar için, (adı soyadı, adresi, telefon numarası gibi) iletişim bilgilerini 

vermek suretiyle rezervasyon veya kayıt yapma zorunluluğu bulunmaktadır. 

İletişim bilgileri tesisin işletmecisi tarafından konukların girişinden itibaren bir ay 

boyunca tesiste muhafaza edilip, saklama süresi sonunda veriler derhal  geri 

dönüşümsüz silinmelidir. Yetkili Sağlık Müdürlüğü Enfeksiyondan Korunma 

Kanununun (IfSG) hükümleri ve bu yönetmelik gereği vazifesi olan görevlerini 

yerine getirmek için gerekli olduğu takdirde konuklara ilişkin iletişim bilgilerini 

talep edebilir; Veriler lokantacı tarafından derhal iletilmelidir. Verilerin başka bir 

amaçla işleme tabi tutulması yasaktır. görevi yerine getirmek için verilere gerek 

kalmadığı durumda Sağlık Müdürlüğüne iletilen veriler derhal geri dönüşümsüz 

olarak silinmelidir. Rezervasyonu yapan konuk, rezervasyon kabulü sırasında 

cümle 2 ila 6’da belirtilen uygulama hususunda bilgilendirilmelidir. 

3. Giriş ayarlamasıyla (örneğin giriş kontrolleriyle) tesisin önünde veya içerisinde 

insan kalabalıklarının oluşması engellenmelidir. Diş lokantacılıklarda bu uygun 

işaretleme veya etiketlemeyle sağlanmalıdır. Kayıt veya rezervasyona başvurma 

icrası merkezi bir mercide yapılmalıdır. Serbest oturma yeri seçimi serbest 

değildir. 

4. İç ve dış alanda bir masanın sandalyeleriyle diğer masanın sandalyeleri 

arasındaki 1.5 metrelik asgari mesafe daima korunmalıdır. Bar ve tezgah bölümü 

konukların eğleşmesi için kapalıdır. 

5. Ağırlama daima masada icra edilir.  

6. Aynı masada sadece madde 5 bent 1 cümle 1’de anılan temas yasağına tabi 

olmayan kişiler oturabilir. Masalar bölüşülemez. Dış alandaki bira masalarında en 

fazla 12 yaş üstü altı kişi oturabilir. 

7. Lokantacılık tesislerindeki elemanlar müşteri teması durumunda maske takmaları 

gerekmektedir. Tesislerin müşterileri maske takmaları mecburiyetindeler; bu 

ancak doğrudan mahalde zorunlu olmayabilir. Bent 1 cümle 2 no. Cümle 3  ve 4 

aynen geçerlidir. 

  



 

8. Lokanta hukukuna binaen dış lokantacılıkta ağırlamak için müsaadeli masa adedi 

ek alanlardan faydalanma suretiyle son noktaya kadar eklenebilir. Bunun için 

komşu arsa veya başka yetkililerden ilgili muvafakatnameleri almak tesisin 

işletmecisine bağlıdır. 

9. Kullanılmış (Çatal, bıçak, bardak, tabak vs. gibi) kap kaşığın yıkanması bulaşık 

makinada en az 60 derecede gerçekleştirilmelidir. 

10. Çalışma saatleri saat 06:00 ila Saat 22:00 arasıyla sınırlıdır. 

Kantinler ve öğrenci yemekhaneleri için cümle 2 no. 1, 3, 4,7 ve 9 aynen geçerlidir. 

Burada sadece ilgili tesisin iaşesi müsaadelidir. 

(3) Alıp götürme-, eve servis ve getirme hizmetleri ve gerekli hijyenik ve korunma 

önlemlerine, bilhassa şahıslar arası 1,5 metrelik asgari mesafeyi korumaya riayeti 

şartıyla bent 2 cümle 1 doğrultusundaki tesislerce sokakta satış müsaadelidir.  Madde 

1 bent 2 cümle 2 no. 4 ve cümle 3 ve 4 aynen geçerlidir. 

(4) Günübirlik gemi seyahatleri teklifleri, gemide lokantacı ofertaları dahil müsaadelidir. 

Bent 2 cümle 2 aynen geçerlidir. 

 

Madde 3 

 

Yasak icraatlar: 

1. Dini Cemaat ve İnanç Toplulukların bir araya gelmeleri, özellikle Kilise, Cami ve 

Havralarda; İbadethane ve mabetlerde sessiz tefekkür asgari mesafenin 

korunması ve girişin ayarlanması koşuluyla caizdir, 

2. Dernek ve diğer Spor ve Dinlenme Tesislerinde bir araya gelmek, 

3. Seyahat Otobüsleriyle yolculuklar 

(2) Cümle 1 no. 1’den ayrı olarak dini veya inanç toplumların ibadet ayinleri, özellikle 

kilise, cami, havra ve diğer ibadet mekanları alttaki hijyenik ve koruma tedbirlerine 

riayet şartıyla müsaadelidir: 

  



 

1. İbadete katılanların sayısı beher 10 metrekarelik alanda azami bir kişidir. 

Topluluklar, enfeksiyon zincirlerinin 21 günlük süreliğine hızlı ve noksansız bir 

şekilde takip edilebilirliğini sağlayacak önlemler almalıdır. Cemiyetler, enfeksiyon 

durumlarında temas takibi hususunda yetkili Sağlık Müdürlükleriyle işbirliği 

yapmakla yükümlüdürler. 

2. Aynı çatı altında yaşamayan şahısların arasında korunması gereken asgari 

mesafe 1,5 metredir. Kendi aralarında eşya alıp vermeleri yasaktır. 

3. Mabetler veya İbadethanelerin önünde veya içerisinde insan kalabalıklarını 

önlemek adına mabetler veya ibadethanelere giriş çıkışlar (örneğin kiriş 

kontrolleriyle) ayarlanmalıdır. 

4. İbadete katılanlar için maske takmaları öngörülmelidir. Bundan, örneğin daha 

uzun bir mesafe aralamak, mahfile yerleşmek veya cam bölme gibi ilave koruma 

önlemlerin alınması şartıyla din görevlileri, vaizler, imamlar, koro şefleri ve 

mevlithanlar muaf tutulmaktadır. 

5. Koro veya orkestranın devreye girmesi yasaktır. Cemaatle ilahi söylemekten 

kaçınılmalıdır.  

6. Kapalı mekanlarda ayinler 60 dakikadan fazla süreyi aşmamalıdır. 

7. No. 1 ila 5’te anılan hijyenik ve koruma tedbirlerine riayet şartıyla açık alanda 

ayinlere müsaade edilmektedir. 

Dini veya inanç toplumları veya bunların çatı organizasyonları, hijyenik ve koruma 

tedbirleri, özellikle temas takibin sağlanmasının ayrıntılarını düzenleyen bir 

enfeksiyondan koruma konseptleri geliştirirler ve talep üzerine yetkili Sağlık 

Müdürlüğüne ibraz ederler. 

(3) Yüksek okullarda, üniversitelerde ve kamu tarafından finanse edilen üniversite dışı 

araştırma kurumlarında küçük gruplarda araştırma ve öğretim faaliyetleri müsaadelidir. 

Küçük gruplardaki öğretim faaliyetlerinde şahıslar arasında 1.5 metrelik asgari mesafe 

korunmalıdır. 

  



 

(4) Özellikle 1,5 metrelik asgari mesafenin korunması dahil, geçerli metniyle 21 Nisan 

2020 tarihli, Eğitim Bakanlığının internet sayfasında yayınlanmış ‘Rheinland-Pfalz’taki 

okullar için Korona Hijyen Planı’na veya benzer taleplere uyulması koşuluyla, şan dersi 

hariç, Halk Eğitim Merkezlerinde ve Müzik Okullarındaki eğitim tekliflerine müsaade 

edilmektedir. Bu diğer kamusal ve okul dışı alanındaki özel eğitim kurumlarında ve dahi 

münferit bireylerin öğretim teklifleri için ve İkinci Sosyal Kanun Kitabı gereği işe katılım 

için önlemler veya Üçüncü Sosyal Kanun Kitabı gereği aktif iş desteği önlemlerini 

gerçekleştiren hizmet sunucuları veya Eyalet bütçesinden veya Avrupa Sosyal 

Fonundan desteklenen iş pazarı politikasına ilişkin projeler için de geçerlidir. 

 

(5) Madde 4 cümle 1 Sürücü Kursların teklifleri için de geçerlidir. Şahıslar arası 1,5 

metrelik asgari mesafe gerekliliği sürücü kurslarının pratik dersleri için geçerli değildir; 

Araçta sadece sürücü adayı ile sürücü öğretmeni ve sınav esnasında ayrıca sınav 

eden bir şahıs ve sürücü öğretmeni tahsili esnasında bir sürücü öğretmeni adayı 

bulunabilir. Pratik sürme dersinde ve sürme sınavında tüm araç içinde bulunan şahıslar 

maske takmalıdır. Madde 1 bent 2 cümle 4 aynen geçerlidir. Cümle 1 ila 4 uçuş okulları 

için de geçerlidir. 

 

Madde 4 

Herhangi bir Etkinliğin gerçekleştirilmesi yasaktır. 

 

Madde 5 

(1)  Kamusal alanda eğleşme sadece 

1. yalnız başına, 

2. aynı çatı altında yaşayan aile bireyleriyle birlikte veya 

3. Yalnız başına veya aynı çatı altında yaşayan aile bireyleriyle birlikte başka bir ev 

bireylerinden bir veya bir kaç kişiyle birlikte  

müsaadelidir.  

  



 

Cümle 1’de anlan şahıslar dışında kamusal alanda mümkün olan her yerde 1,5 metrelik 

bir asgari mesafe korunmalıdır. Aynı çatı altında yaşamayan ebeveyn tarafına 

görüşme hakkını kullanmaya devam edebilirler. Açık havada toplantılara, münferit 

olaylarda, enfeksiyondan korunma yasası açısından makul olduğu takdirde yetkili 

makamdan şartlı olarak izin verilebilir. 

(2)   Eyalet Meclisi ve Bölgesel Kamusal Kurumların kendi organize hakkı saklı kalmak 

üzere, bent 1 cümle 1’in haricindeki tüm şahısların bir araya gelmeleri (toplanmaları) 

yasaktır. Kamusal güvenliği ve düzeni, (noterlik ve avukat büroları dahil) adli 

uygulamayı veya hazırda bulunma tedbirini sağlamak adına yapılan toplanmalar 

müstesnadır. 

(3) Ticari, mesleki veya görev icabı doğrudan işbirliğinde bulunmaları gereken 

şahısların, tarımsal ve orman alanlarının işletimi dahil, ve sınav veya rehberlik için 

önemli sebeplerden dolayı toplanmaları, gerekli hijyen talepleri gözetmek koşuluyla 

müsaadelidir. Aynısı  amaç gereği en azından kısa süreliğine bir araya gelmeleri 

mecbur olan (örneğin ev ve iş yeri arasında yapılan seyirlerde veya yolculuk 

birliklerinde) ve toplumun iaşesi için gönüllü angajmanla yapılan toplanmalar için de 

geçerlidir.  

(5) Kısa mesafe toplu vesaitlerin ve bunlara ait kurumların kullanımında maske 

takılması gerekmektedir; bu duraklar ve peronlarda, serbest kalan öğrenci trafiğinde 

ve beher geçerli metniyle MK (BGB), 30 Ağustos 1962 tarihli serbest kılma yönetmeliği 

gereği yolcu trafikleri ve taksi ve oto kiralama trafiği için de geçerlidir.  Şoförden bilet 

alma sadece araçlarda cam bölme mevcut olduğu takdirde mümkündür. Cümle 1’den 

farklı olarak altta belirtilen şahıslar için maske takma zorunluluğu geçerli değildir: 

1. Altı yaşını doldurmamış çocuklar, 

  



 

2. Bir engel veya başka bir sağlık sorunu sebebiyle maske takması mümkün 

olmayan veya uygun olmayan şahıslar (hekim raporu ibraz edilmelidir), 

3. Başkaca, özellikle cam bölme gibi, uygun koruma tedbirleri almış yolcu taşıma 

işletmelerinin elemanları; yolcu kabinine giriş veya bölmeyi terk etme durumunda 

cümle 1 gereği maske takma zorunluluğu mevcuttur 

Okul Kanunu (SchulG), madde 69 gereği maske takmama gerekçesiyle öğrencileri 

taşımaktan kaçınmak yasaktır. 

(5) En dar aile çerçevesinde yapılan cenaze törenleri müsaadelidir. 

(6) Kan Bağış Randevularının gerçekleştirilmesi ve Kan Bağış Hizmeti İşletmelerine 

verilen  müsaade devam etmektedir.  Burada pandemi durumuna uyarlanmış özel 

hijyen önlemleri alınmalı ve daha başlangıçta enfeksiyon belirtisi gösteren bağışçıların 

tanınması ve bunlara randevu verilmemesi veya tesisi derhal terk etmeleri 

gerekmektedir. 

(7) Çocuk Bahçelerinin ve benzeri tesislerin kullanımı için bent 1 cümle 1 ila 3 

geçerlidir. 

(8) Günlük yaşamda kullanım için kamusal alanda maske takma hususunda Robert-

Koch-Enstitüsünün tavsiyelerine uyulması şiddetle tavsiye edilmektedir, zira buna göre 

sözde maskelerin kamusal alanda takılmaları enfeksiyon riskini düşürebilmektedir. 

 

Kısım 2 

Ders ve Bakım Teklifleri 

 

Madde 6 

 

Rheinland-Pfalz eyaletinin tüm okullarında bütün olağan okul etkinlikleri, özellikle ders 

ve bakım imkanları devre dışı kalacaktır. Okullar eğitim ve öğretim görevini, ev ödevi 

şeklinde gerçekleştirilebilecek bir pedagojik sunumla yerine getireceklerdir. Okul 

zorunluluğu devam etmektedir ve ev ödevi için sunulan pedagojik tekliften istifade 

etmekle yerine getirilmiş sayılacaktır.  

  



 

Okul ve Ders Faaliyetlerinden mesul Bakanlık, sağlık işlerinden mesul Bakanlıkla 

hemfikir olarak öngördükleri şekilde 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren kademeli hareket 

ederek, öncelikle mezuniyet sınıflarının ve gelecek öğrenim yılında sınavlara girecek 

kalifikasyon için önemli sınıfların öğrencileri ve Kamusal İlk Okulları Kanunu, madde 

46 gereği ilkokulu eğitiminin başarısını tespiti için ilkokulların 4. sınıfları okula 

başlatılacaktır. Diğer sınıflar bunları takip edecektir. Kademeli yöntem, okulda bariz 

azaltılmış öğrenci sayısıyla mesafe ve hijyenik kurallarına riayeti kolaylaştırma adına 

uygulanmaktadır.  Okul hayatı başladıktan sonra da hazır derse katılmayan öğrencilere 

pedagojik sunumu kapsamında ev ödevi verilmeye devam edilecektir. Bu öğrenim 

yılının sınavları, sınav hazırlıkları ve mezuniyet sınıfların ders faaliyetleri, ayrıca 

öğrenci olmayanların okul mezuniyetleri sınavları 27 Nisan 2020 tarihinden itibaren 

başlayabilir. Bu uygulamadan farklı olarak serbest kuruluşların okulların icrası da Okul 

Müdürlüğünün iznine tabi olarak mümkündür. Ders faaliyetine başlayan tüm okulların, 

geçerli metniyle 21 Nisan 2020 tarihli, Eğitim Bakanlığının internet sayfasında 

yayınlanmış ‘Rheinland-Pfalz’taki okullar için Korona Hijyen Planı’nı uygulamaları 

gerekmektedir.  

(2) Tüm çocuk bakım evlerinde olağan bakım imkanları devre dışı kalacaktır. 

 

Madde 7 

 

(1) Evde bakım tamamen veya kısmen mümkün olmadığı durumlarda veliler ve 

diğer bakımla yükümlü şahıslar çocuk bakım evlerinde acil bakım talebinde 

bulunabilirler. Madde 6’te anılan kurumlar, münferit kararla kapatılmadığı takdirde, acil 

bakım anlamında çocuklara bakmaları gerekmektedir (Acil Durum Bakımı). Acil Durum 

Bakımı ise öncelikle alttaki şahıslar için söz konusudur: 

1. Ziyadesiyle engelli çocukların ve gençlerin bakımı için işletilmesi vazgeçilmez 

sağaltıcı imkan sunan destek okulları ve çocuk bakım evlerindeki çocuklar; 

  



 

2. Tek taraf veya her iki taraf olsun, ebeveynlerinin bu meslek gruplarına dahil olan, 

kamusal güvenliğin ve devlet düzeninin ve de toplumun temel bakımının ayakta 

tutulması için gerekli meslek sektörlerinde görev yapan velilerin çocukları. Bu 

meslek grupları örneğin Sağlık ve Bakım Meslekleri mensupları, Polisler, 

Kurtarma Hizmetleri, (Noterlikler ve Avukat Büroları dahil) Adliye ve Cezaevleri, 

İtfaiye, Öğretmenler, Eğiticiler veya Enerji ve Su Sağlayıcıları elemanları. 

Toplumun bakımı için başka mesleki gruplar da önem teşkil edebilirler, örneğin 

Gıda Maddeleri Sektörü Çalışanları, Çiftçiler veya Hasat İşçileri, Banka ve 

Sparkasse veya Medya Şirketleri Elemanları; 

3. Çocuk bakımına muhtaç olup başka bir bakım çözümü bulamayan, çocuklarını 

yalnız yetiştiren çalışanlar ve diğer velayet sahipleri;  

4. Sekizinci Sosyal Kanun Kitabı, madde 31 gereği sosyal pedagojik aile desteği 

veya Sekizinci Sosyal Kanun Kitabı, madde 32 gereği eğitim için kısmi yatılı 

desteği alan ailelerdeki çocuklar; 

5. Aile bireysel yardım almasa dahi, Gençlik Dairesi Genel Sosyal Hizmetini 

amacına uygun bulduğu çocuklar; 

6. Daire Yönetimi, bakımı çocuk refahı için gerekli gördüğü çocuklar; acil bakımı 

talep etmesi için bunların velayetleri teşvik edilmelidir. 

Yönetmeliğin amacına ters düşülmemesine dikkat edilmelidir. 

(2) Öğrenciler okulun acil bakımında olmaları durumunda orada duruma uyarlanan 

pedagoji teklif gerçekleşir. Diğer tüm öğrencilere evde öğrenim için öğretim 

malzemeleri tedarik edilmelidir. Bu dijital veya analog destek teklifleriyle oluşabilir.  

(3) Bu kurumlarda çalışan ve daha önce yakalandıkları hastalıktan dolayı SARS-CoV-

2 enfeksiyon riski taşıyan Öğretmenler ve Bakıcılar, hekimlerine ve teftiş ve hizmet  

müdürlüğüne danıştıktan sonra iş yerlerine gelmemelidir. Bunlar görevlerini ev 

ortamında kurdukları iş yerlerinde yerine getirebilirler. 

  



 

(4) Zaten enfekte olan veya enfekte olmuş kişilerle aynı çatı altında yaşayanlar bent 

1’de öngörülen Acil Bakım talebinde bulunamazlar. Aynısı, izolasyon yükümlülüğü 

devam ettiği sürece, madde 12 bent 1 cümle 1 veya 2 gereği ülkeye giriş yapanlar için 

de geçerlidir; Madde 13’te öngörülen istisnalar uygulanamaz. 

(5) Bunun haricinde çocuk gündüz bakım kurumları için, önemsiz sayılmayacak 

derecede ağır veya sıklıkla akut veya kronik solunum belirtileri olan şahısların kurum 

işletmesinden uzak tutulmalıdır, meğerki yeterli hijyenik önlemler alınmış olsun.  Cümle 

1 akut solunum belirtileri olan şahıslarla aynı çatı altında yaşayan kişiler için de 

geçerlidir.  

 

Kısım 3 

Hastaneler ve Benzeri Kurumlar 

 

Madde 8 

 

(1) Enfeksiyondan Koruma Kanunu, madde 23 bent 3 no. 1 ve 3 ila 7 gereği kurumlara, 

sığınaklar hariç, hastaların ziyareti amacıyla ayak basılamaz. 

(2) Alttaki kurumlara giriş hususunda, bunlar 

1. Yaşlılık Uzman Hastaneleri hariç Psikiyatri Uzman Hastaneleri, 

2.  Psikosomatik Uzman Hastaneleri ve 

3.  Çocuk ve Gençlik Psikiyatri Uzman Hastaneleri, 

beher ilgili günübirlik klinikleri dahil, ilgili kurumun yönetimi karar verir. 

(3) Bent 1 altta anılanlar için geçersiz kalır: 

1. Reşit olmayan çocuğunu ziyaret eden veliler, 

2.  Birbirini, hayat arkadaşını, nişanlısını veya diğer akraba veya yakınlarını ziyaret 

eden eşler, 

  



 

3. İlgili fonksiyonda kuruma gelen Din görevlileri, 

4. İlgili fonksiyonda kuruma gelen Avukatlar ve Noterler, 

5.  Medeni Kanun, madde 1896 gereği kendilerine yüklenen görevi yerine getirmek 

amacıyla şahsi irtibat gerektiği durumda yasal vasiler; Yetkililer yasal asilerle 

denk tutulmaktadır, 

6.  Resmi görev sebebiyle giriş izni verilmesi gereken diğer şahıslar, 

7.  Terapi açısından veya tıbben gerekli ziyaretler. 

(4) Bent 3 altta anılanlar için geçersiz kalır: 

1. Robert Koch-Enstitüsü tanımlamasıyla kategori I ve II’ye mensup olan irtibat 

kişileri, 

2.  daha önceden Koronavirüs SARS-CoV-2 ile enfekte olanlar, 

3.  bariz solunum enfekteli olanlar veya 

4.  izolasyon yükümlülüğü devam ettiği sürece madde 12 bent 1 cümle 1 veya 

cümle 2 gereği yurt içine giriş yapanlar; Madde 13’te anılan istisnalar 

uygulanamaz. 

(5) Kurumlar, bent 1 gereği giriş yasağı veya bent 4 gereği kısıtlamalardan muaf tutarak 

münferit durumlarda ve özel bir haklı gerekçe mevcut olduğu takdirde şartlı olarak da 

istisnalara izin verebilirler. Özellikle ağır hastalara veya ölüm yatağında bulunanlara 

veya doğumlarda refakatçilik haklı gerekçe sayılmaktadır. Kurumlar gerekli hijyenik 

korunma önlemlerini alıp, bunlara riayet edilip edilmediğini kontrol etmelidirler. 16 

yaştan küçük çocukların ve bariz solunum enfeksiyonlu şahısların bent 1’de anılan 

kurumlara girmeleri yasaktır. 

(6) Bent 1‘ de anılan kurumlara giriş, bent 2, 3 ve 5 gereği müsaadeli olduğu takdirde, 

yine de kurumdaki elemanların ve diğer şahısların tehlikeye düşürülmemesi için gerekli 

tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

  



 

Madde 9 

 

(1) Rheinland-Pfalz Eyaleti 2019-2025 no.’lu Hastane Planında kayıtlı hastaneler, 

Johannes Gutenberg Üniversitesi Tıp Merkezi ve Beşinci Sosyal Kanun Kitabı 

109’uncu maddesi gereği 29 Nisan 2020 tarihi itibarıyla bakım sözleşmeli, solunum 

cihazlı yoğun bakım yataklarına sahip olan ve Alman Disiplinler Arası Yoğun Bakım ve 

Acil Tıp Birliği kütüğüne (DIVI-Register) kayıtlı olan hastaneler beher gerekli çapta 

solunum cihazlı yoğun bakım yataklarını, ancak kapasitelerinin en az yüzde 20’sini ve, 

bakım için gerekli personel dahil, tecrit koğuşlarındaki normal tedavi kapasitelerini 

beher gerekli çapta yoğun bakıma tahsis adına COVID-19 hastalıklı hastaların tedavisi 

için daima hazır bulundurmaları gerekmektedir. 

(2) Sosyal, Çalışma, Sağlık ve Demografi Bakanlığının Koronavirüs SARS-CoV-2 ile 

enfeksiyonlardaki çoğalma oranında olası bir yükseliş tespiti gerekli kıldığı durumunda, 

bent 1’de anılan hastaneler yapılan tespitten itibaren 72 saat içerisinde başka solunum 

cihazlı yoğun bakım yataklarını bakım için gerekli personeliyle beraber COVID-19 

hastalıklı hastaların bakımı ve tedavisi için organize edip hazır bulundurmaları 

gerekmektedir.  

(3) Hastaneler, kapasitelerinin dinamik bir şekilde enfeksiyon vakalarına göre 

uyarlamayı mümkün kılacak münferit organizasyon konseptleri hazırlayıp bunları 

Sosyal, Çalışma, Sağlık ve Demografi Bakanlığına bildirirler. 

(4) Rheinland-Pfalz Eyaleti 2019 ila 2025 Hastane Planı gereği beş bakım bölgesindeki 

koordinasyon, enfeksiyon vakaların istikrarlı bir şekilde zapt edilmesi, özellikle 

enfeksiyon sayılarıyla DIVI Kütüğünün çoğalma sayısı bilgisinin güncel gelişmesi, beş 

bakım bölgesindeki maksimal ve ağırlıklı bakım yapan ve kooperasyon içerisinde 

bulunan hastaneler arasında sürekli bilgi alışverişi, Sosyal, Çalışma, Sağlık ve 

Demografi Bakanlığıyla sıkı uyum içerisinde Sosyal, Çalışma, Sağlık ve Demografi 

Bakanlığının 30 Mart 2020 tarihli bildirisiyle özel olarak görevlendirilen hastaneler 

tarafından yerine getirilecektir. 

  



 

Madde 10 

 

Eyalet Hükumeti için eyalet çapında merkezi bilgilendirmeyi sağlamak ve tedavi 

kapasitelerini koordine etmek amacıyla, tüm COVID19’dan muzdarip hastaların 

bakımıyla ilgilenen kurumlar aralıksız, en az 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 COVID-19 Hastalıkları Kütüğüne ileteceklerdir. 

 

Madde 11 

 

(1) Bent 2 gereği damardan veya damardan bağlanmayarak insanlara solunum 

sağlayan cihazlara (solunum cihazlarına) sahip olan kurumların yönetimleri derhal 

kendi kurumları için yetkili Sağlık Müdürlüğüne alttaki bilgileri iletmekle yükümlüdürler:  

1.  Kurumun adı ve adresi, 

2.  Solunum cihazların adedi, 

3.  Solunum cihazların üreticisi ve model ismi, 

4.  Solunum cihazların işlerliğine dair bilgiler, 

5.  Kuruma daima erişim sağlanması adına muhatap şahıslar ve iletişim bilgileri ve 

6.  verilen 1 ila 5 no.‘lu bilgilerin her türlü değişimi. 

Sosyal, Çalışma, Sağlık ve Demografi Bakanlığına daha önceden bu bilgileri uygun 

şekilde sunmuş bulunan bent 2 no. 4 ve 5’te anılan kurumlar, cümle 1 gereği bildiri 

yükümlülüğünden muaftırlar.  

(2) Bent 1 cümle 1 gereği kurumlar özellikle şunlardır: 

1. Günübirlik ameliyat işlemi sunan Kurumlar, 

2.  Yatılı ve Günübirlik Önlem veya Rehabilitasyon Kurumları, 

3. Diyaliz Kurumları, 

4.  Beşinci Sosyal Kanun Kitabı, madde 108 gereği Lisanslı Hastaneler, 

  



 

5. Beşinci Sosyal Kanun Kitabı, madde 108 gereği Lisanslı Hastane konumunda 

olmayan Ticaret Kanunu, madde 30 bent 1 cümle 1 gereği Özel Sağlık 

Kurumları, 

6. No. 1 ila 5’te anılan Kurumlar veya Hastanelerle kıyaslanabilen Tedavi veya 

Bakım Kurumları, 

7. Beşinci Sosyal Kanun Kitabı, madde 24 gereği Günübirlik Doğum Kurumları, 

8. Doktor ve Diş Doktoru Muayenehaneleri, 

9. Beşeri Tıp için sağlık hizmeti sunan diğer Muayenehaneler, 

10. Hayvan Hastaneleri ve benzeri Kurumlar, 

11. Tıbbi Malzeme Satış Yerleri ve 

12. Sağlık ve Bakım Sigorta Kurumları. 

(3) Sağlık Müdürlükleri, bent 1 cümle 1 no. 1 ila 6 gereği yapılan bildirileri derhal 

Sosyal, Çalışma, Sağlık ve Demografi Bakanlığına iletmekle yükümlüdürler. 

 

 

Kısım 4 

Dönüş ve Ülkeye Giriş Yapanlara Karantina Tedbirleri 

 

Madde 12 

 

(1) Kara, Deniz veya Hava Yoluyla Almanya Federal Cumhuriyetinden başka bir 

devletten Rheinland-Pfalz eyaletine giriş yapan şahıslar, giriş yapar yapmaz derhal 

kendi evine veya başka bir uygun barınağa girip, girişten sonra kendisini 14 günlüğüne 

daimi olarak izole etmekle yükümlüdürler. Cümle 1 öncelikle başka bir eyalete giriş 

yapanlar için de geçerlidir.  Cümle 1 ve 2’de anılan şahıslara, cümle 1’de anılan mühlet 

içerisinde kendi ev halkından başka şahısların ziyaretini kabul etmesine izin 

verilmemektedir.  

(2) Bent 1 cümle 1 veya 2 gereği giriş yapanlar gecikmeksizin giriş yapar yapmaz 

kendileri için yetkili daireye müracaat edip cümle 1 gereği yükümlülüğün mevcudiyeti 

hususunda uyarma yapmaları gerekmektedir. Ayrıca hastalık belirtilerin ortaya çıkması 

durumunda yetkili daireyi bu hususta bilgilendirmekle yükümlüdürler. 

  



 

(3) İzole vaktinde bent 1 cümle 1 ve 2’de anılan şahıslar yetkili dairenin denetimine 

tabidirler. 

(4) Bent 1 ila 3 yeni veya uzunca ayrılıktan sonra tekrar ülkenin mülteciler kampına 

kabul edilen şahıslar için de geçerlidir. İltica Kanunu, madde 47 gereği mülteci 

kampında kalmakla yükümlü olanlar, hastalık belirtilerin meydana çıkması durumunda 

mülteci kampının hamilini derhal bilgilendirmekle ve kendilerine tahsis edilen uygun bir 

barınağa yerleşmekle yükümlüdür. Mülteci Kamp Kurumu ise bu hususta yetkili daireye 

derhal bilgi vermelidir. 

 

Madde 13 

 

(1) Madde 12 bent 1 cümle 1 ve 2 alttaki şahısları kapsamamaktadır: 

1.  Meslek icabı sınır ötesi yolcu, mal ve eşyayı tren, gemi veya uçakla taşıyıcılar, 

2.  İşi altta belirtilen meselelerin ikamesi için elzem olanlar: 

a) Sağlık Sisteminin İşlerliği, 

b) Kamu Güvenliği ve Düzeni, 

c) Diplomatik ve Konsolosluk İlişkilerin ikamesi, 

d) Hukukun (noterlikler ve hukuk büroların) İşlerliği, 

e) Millet Meclisinin, Hükumetin ve Federal, Eyalet ve Belediye İdarelerinin 

İşlerliği, 

f) Avrupa Birliği Organları ve Uluslararası Organizasyonların İşlerliği.  

Zorunlu gereklilik Amir veya İşveren tarafından denetlenip teyit edilmelidir. 

3.  İş icabı Hava, Deniz, Tren veya Otobüs Şirketi elemanı veya Hava, Deniz, Tren 

veya Otobüs mürettebatı olarak Federal bölgenin dışında bulunanlar,  

4.  Günlük veya beş güne kadar zorunlu olarak gerekli ve ertelenemez halde meslek 

icabı veya tıbben Federal bölgeye giriş yapanlar veya, 

  



 

5.  Federal bölgenin dışında 72 saatten az bulunmuş olanlar veya başka bir gerekli 

seyahat nedeni olanlar; özellikle paylaşılan velayet hakkı, aynı çatı altında 

yaşamayan hayat partnerinin ziyareti, acil tıbbi tedaviler, korunmaya muhtaç 

şahısların refakati veya bakımı ve mesleki eğitim veya yüksek okul öğrenim 

sosyal açıdan gerekli sebep sayılmaktadır. 

Bunun dışında yetkili daire gerekçeli münferit olaylarda dilekçeyle başka istisnalara izin 

verebilir. 

(2) Madde 12 bent 1 cümle 1 gereği izoleyle kıyaslanabilir şekilde, barındıkları ve 

çalıştıkları yerde girişlerinden itibaren 14 gün boyunca grupça işlevsel hijyenik 

önlemler alınan ve çalışma grubu dışında temas önlemesi için ön hazırlıkları yapılan 

ve barınakları salt iş icabı terk etmelerine izin verilen en az üç haftalık iş alma amacıyla 

Federal bölgeye giriş yapan (mevsimlik işçiler) için madde 12 geçerli değildir. İşveren, 

iş alımını iş başlamadan evvel yetkili daireye bildirir ve cümle 1 gereği alınan tedbirleri 

belgeler. 1. Yetkili daire cümle 1 gereği koşullara riayet edilip edilmediğini denetler.  

(3) Madde 12, görev veya görev icabına benzer yükümlülükten dolayı yurt dışından 

dönen askeriye ve polis mensupları için geçerli değildir. Madde 12, bu yönetmeliklerin 

geçerlilik alanında konuşlandırılmış yabancı ordu mensupları için de geçerli değildir. 

(4) Madde 12 ayrıca bu yönetmeliklerin geçerlilik alanından aktarmayla geçen şahıslar 

için de geçerli değildir; bunlar bu yönetmeliklerin geçerlilik alanını en kısa yoldan terk 

etmelidirler. Bunun için gerekli yönetmeliklerin geçerlilik alanından aktarma geçişine 

izin verilmektedir. 

Bent 1 ila 4 burada belirtilen şahısların Robert-Koch-Enstitüsünün güncel kriterlerine 

uyan Koronavirüs SARS-CoV-2 enfeksiyon tanıları göstermedikleri takdirde ancak 

geçerlidir. 

  



Kısım 5 

Genel Hükümler 

 

Madde 14 

 

Enfeksiyondan Korunma Kanunu gereği Koronavirüs SARS-CoV-2‘yle mücadele 

kapsamında ilçe idareler, ilçe idaresi olarak bağımsız şehirlerin belediyeleri tarafından 

13 Mart 2020 tarihinden sonra kararlaştırılan genel talimatları bu yönetmelikle 

değiştirilip yürürlükten kaldırılmalıdır. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra ilçe 

idareler, ilçe idaresi olarak bağımsız şehirlerin belediyeleri tarafından verilecek genel 

talimatlar Sosyal, Çalışma, Sağlık ve Demografi Bakanlığının muvafakatiyle 

kararlaştırılır. 

Kısım 6 

Kefaret Cezası Hükümleri, Yürürlüğe Girme, Yürürlükten Çıkma 

 

Madde 15 

Enfeksiyondan Korunma Kanunu, madde 73 bent 1a no. 24 gereği kasten veya taksirle 

hareket etmiş sayılır, her kim 

1. madde 1 bent 1 cümle 1 no. 1 ila no. 5’i ihlal ederek anılan kurumlardan birini 

işletirse, 

2. madde 1 bent 2 cümle 2 no. 1’i ile gerekli hijyenik önlemlerine riayet etmekten 

kaçınırsa, 

3. madde 1 bent 2 cümle 2 no. 2’yi ihlal ederek giriş kontrolüyle tesisin önünde 

veya içerisinde insan kalabalıklarının oluşmasını veya satış alanlarındaki 

müsaadeli şahıs sayısının aşılmasını önlemezse, 

4. madde 1 bent 2 cümle 2 no. 3’ü ihlal ederek kişilerin arasındaki asgari 

mesafenin korunmasını sağlamazsa, 

5. madde 1 bent 2 cümle 2 no. 4’ü ihlal ederek tesis işletmecisi olarak tesisin 

elemanlarının maske takmalarını sağlamazsa, 

6. madde 1 bent 2 cümle 2 no 4’ü ihlal ederek tesisin müşterisi veya kurumun 

ziyaretçisi olarak maske takmazsa, 

7. madde 1 bent 2 cümle 3’ü ihlal ederek şahıslar arasında gerekli asgari 

mesafenin korunmasını sağlamazsa, 



8. madde 1 bent 2 cümle 3’ü ihlal ederek tesisin işletmecisi olarak tesisin 

elemanlarının maske takmalarını sağlamazsa, 

9. madde 1 bent 2 cümle  3’ü ihlal ederek kurumun müşterisi veya ziyaretçisi olarak 

maske takmazsa, 

10. madde 1 bent 2 cümle 5’i ihlal ederek tesise ayak basmanın bahis vermek için 

sadece kısa süreliğine olmasını sağlamazsa, 

11. madde 1 bent 3 cümle 1 yarı cümle 1’i ihlal ederek gerekli koruma tedbirlerine 

riayet etmekten kaçınırsa, 

12. madde 1 bent 3 cümle 1 yarı cümle2’yi ihlal ederek şahıslar arasında gerekli 

asgari mesafenin korunmasını sağlamazsa, 

13. madde 1 bent 3 cümle 2’yi ihlal ederek hizmet sunucu veya tesis işletmecisi 

olarak elemanlarının  maske takmalarını sağlamazsa, 

14. madde 1 bent 3 cümle 2’yı ihlal ederek müşteri olarak maske takmazsa, 

15. madde 1 bent 3 cümle 3’ü ihlal ederek bedensel bakım alanında daha önceden 

randevu vermeden hizmette bulunursa, 

16. madde 1 bent 4 cümle 1’i ihlal ederek zorunlu hijyenik talepleri uygulamaktan 

kaçınırsa, 

17. madde 1 bent 4 cümle 2’yi ihlal ederek hasta olarak maske takmazsa, 

18. madde 1 bent 5 cümle 1’i ihlal ederek özel hijyenik koşullarına riayet etmez veya 

giriş kontrollerini uygulamazsa, 

19. madde 1 bent 6 cümle 1’i ihlal ederek temas yasağına veya asgari mesafeye 

riayet etmezse, 

20. madde 1 bent 6 cümle 1’i ihlal ederek riskli grupları özel bir tehlikeye atarsa, 

21. madde 1 bent 6 cümle 2’i ihlal ederek kurumları gerekli hijyenik önlemlerine 

riayet etmeksizin veya yüklenicinin izni olmadan kullanırsa, 

22. madde 1 bent 6 cümle 3’ü ihlal ederek talep edilen tedbirlere riayet etmezse, 

23. madde 1 bent 7 cümle 3 no. 1’i ihlal ederek idman birimlerini halka kapatmazsa, 

24. madde 1 bent 7 cümle 3 no. 2’yi ihlal ederek asgari mesafeyi korumaz veya 

doğrudan temaslı idman yaparsa, 

  



25. madde 1 bent 7 cümle 3 no. 3’ü ihlal ederek gerekli hijyenik tedbirlerine riayet 

etmezse, 

26. madde 1 bent 7 cümle 3 no. 4’ü ihlal ederek ıslak zeminli mekanları, soyunma 

kabinlerini, toplumsal ve ortak alanları en az bir başka kişiyle ortaklaşa 

kullanırsa, 

27. madde 1 bent 7 cümle 3 no. 5’i ihlal ederek gerekli temas azaltıcı tedbirlere 

riayet etmezse, 

28. madde 1 bent 8’i ihlal ederek idman ve oyun faaliyeti için DFL Deutsche 

Fußballliga GmbH’nın „Sportmedizin/ Sonderspielbetrieb im Profifußball” 

adındaki Task Force’ tarafından hazırlanan konseptin öngördüğü organizasyon, 

tıbbi ve hijyenik tedbirleri dikkate almazsa, 

29. madde 2 bent 1 cümle 1 ve 2’yi ihlal ederek turistik amaçlı konaklama imkanları 

sunarsa, 

30. madde 2 bent 1 cümle 6’yı ihlal ederek zorunlu hijyenik talepleri uygulamaktan 

kaçınırsa, 

31. madde 2 bent 2 cümle 2 no. 1’I ihlal ederek gerekli hijyenik önlemlerine riayet 

etmekten kaçınırsa, 

32. madde 2 bent 2 cümle 2 no. 2 cümle 1’I ihlal ederek tesisin işletmecisi veya 

konuğu olarak rezervasyon yapmazsa, 

33. madde 2 bent 2 cümle 2 no. 2 cümle 2 ve 3’ü ihlal ederek tesisin işletmecisi 

olarak iletişim bilgilerini almaz, saklamaz, iletmez veya silmezse, 

34. madde 2 bent 2 cümle 2 no. 3’ü ihlal ederek giriş kontrolüyle tesisin önünde 

veya içerisinde insan kalabalıklarının oluşmasını önlemezse, 

35. madde 2 bent 2 cümle 2 no. 4 cümle 1’i ihlal ederek kişilerin arasındaki asgari 

mesafenin korunmasını sağlamazsa, 

36. madde 2 bent 2 cümle 2 no. 4 cümle 2’yi ihlal ederek bar ve tezgah alanını 

konukların eğleşmesine kapatmazsa, 

37. madde 2 bent 2 cümle 2 no. 5’i ihlal ederek ağırlamanın sadece masada 

yapılmasını sağlamazsa, 

38. madde 2 bent 2 cümle 2 no. 6 cümle 1’i ihlal ederek temas yasağına riayet 

etmezse, 

39. madde 2 bent 2 cümle 2 no. 6 cümle 2’yi ihlal ederek masaları bölüştürürse, 

40. madde 2 bent 2 cümle 2 no. 6 cümle 3’ü ihlal ederek izinli kişi adedine riayet 

etmezse, 



41. madde 2 bent 2 cümle 2 no. 7 cümle 1’i ihlal ederek tesis işletmecisi olarak 

tesisin elemanlarının maske takmalarını sağlamazsa, 

42. madde 2 bent 2 cümle 2 no. 7 cümle 2’yi ihlal ederek konuk olarak maske 

takmazsa, 

43. madde 2 bent 2 cümle 2 no. 7 cümle 3’ü ihlal ederek tesis işletmecisi olarak 

tesisin elemanlarının maske takmalarını sağlamazsa, 

44. madde 2 bent 2 cümle 2 no. 7 cümle 3’ü ihlal ederek konuk olarak maske 

takmazsa, 

45. madde 2 bent 2 cümle 2 no. 9’u ihlal ederek kullanılmış kap kaşığı bulaşık 

makinasında en az 60 derecede yıkamazsa, 

46. madde 2 bent 2 cümle 2 no. 10’u ihlal ederek izinli çalışma saatlerine riayet 

etmezse, 

47. madde 2 bent 2 cümle 3’ü ihlal ederek talep edilen tedbirlere riayet etmezse, 

48. madde 2 bent 2 cümle 4’ü ihlal ederek iaşeyi tesis mensubu kişilerle sınırlı 

bırakmazsa, 

49. madde 2 bent 3 cümle 3’ü ihlal ederek talep edilen hijyenik ve güvenlik tedbirlere 

riayet etmezse, 

50. madde 2 bent 4 cümle 2’yi ihlal ederek talep edilen tedbirlere riayet etmezse, 

51. madde 3 bent 1 no. 1 ila 3’ü ihlal ederek toplanmalara katılırsa, 

52. madde 3 bent 2 cümle 1 no. 1 ila 5 ve 7’yi ihlal ederek gerekli hijyenik ve güvenlik 

tedbirlerine riayet etmezse, 

53. madde 3 bent 3 cümle 2’yi ihlal ederek asgari mesafeye riayet etmezse, 

54. madde 3 bent 4 cümle 1 veya cümle 2 veya bent 5 cümle 1’i ihlal ederek 

‘Rheinland-Pfalz’taki okullar için Korona Hijyen Planı’yla kıyaslanabilir taleplere 

riayet etmezse, 

55. madde 3 bent 5 cümle 2 yarım cümle 2’yi ihlal ederek araç içerisinde eğleşirse, 

56. madde 3 bent 5 cümle 3’ü ihlal ederek maske takmazsa, 

57. madde 4’ü ihlal ederek bir etkinlik gerçekleştirirse,  

58. madde 5 bent 1 cümle 1 ve bent 2 cümle 1’i ihlal ederek, anılanlar haricinde 

başka kişilerle kamusal alanda eğleşirse, 

59. madde 5 bent 1 cümle 2’yi ihlal ederek gerekli asgari mesafeyi korumazsa, 

60. madde 5 bent 3 cümle 1 ve 2’yi ihlal ederek gerekli hijyenik taleplerden 

kaçınırsa, 



61. madde 5 bent 4 cümle 1’i ihlal ederek maske takmazsa, bu Okul Kanunu, madde 

69 gereği taşıması yapılan öğrenciler için geçerli değildir, 

62. madde 5 bent 4 cümle 2’yi ihlal ederek bilet satışını ara cam olmaksızın 

gerçekleştirirse, 

63. madde 5 bent 6 cümle 2’yi ihlal ederek özel hijyenik önlemlerini almazsa, 

64. madde 7 bent 4’ü ihlal ederek enfekte olmuş veya seyahatten dönen kişilerin 

acil bakımdan faydalanmasını sağlarsa, 

65. madde 7 bent 5’i ihlal ederek önemsiz sayılmayacak derecede ağır veya sıklıkla 

akut veya kronik solunum belirtileri olan şahısların veya solunum belirtili 

şahıslarla aynı çatı altında yaşayan kişilerin çocuk bakım kurumundan istifade 

etmesini sağlarsa, 

66. madde 8 bent 1’i ihlal ederek orada anılan tesisleri ziyaret ederse, 

67. madde 8 bent 4 ile bağlantılı olarak bent 1’i ihlal ederek orada anılan tesisleri 

ziyaret ederse, 

68. madde 8 bent 5 cümle 3’ü ihlal ederek gerekli hijyenik tedbirlerden kaçınır veya 

bunlara riayetini kontrol etmezse, 

69. madde 8 bent 5 cümle 4 ile bağlantılı olarak bent 1’i ihlal ederek orada anılan 

tesisleri ziyaret ederse, 

70. madde 8 bent 6’yı ihlal ederek ilgili tedbirlerden kaçınırsa, 

71. madde 9 bent 1’i ihlal ederek gerekli solunum cihazlı yoğun bakım yatakları ve 

bakım için zorunlu personel dahil izolasyon koğuşlarında normal bakımların 

tedavi kapasitelerini hazır bulundurmazsa, 

72. madde 9 bent 2’yi ihlal ederek gerekli solunum cihazlı yoğun bakım yatakları ve 

bakım için zorunlu personeli organize edip hazır bulundurmazsa, 

73. madde 10’u ihlal ederek gerekli bildiriyi yapmaktan kaçınırsa, 

74. madde 11 bent 1’i ihlal ederek bildiri yapmaktan kaçınırsa, 

75. madde 12 bent 1 cümle 1 veya 2’yi ihlal ederek en kısa yoldan kendi evine veya 

başka bir uygun barınağa gitmezse, 

76. madde 12 bent 1 cümle 1 veya cümle 2’yi ihlal ederek kendisini tecrit etmezse, 

  



 

77. madde 12 bent 1 cümle 3’ü ihlal ederek aynı çatı altında yaşamayan kişilerin 

ziyaretini kabul ederse, 

78. madde 12 bent 2 cümle 1 veya 2’yi ihlal ederek yetkili daireyle irtibat kurmaz 

veya vaktinde irtibat kurmaz veya bilgilendirmezse, 

79. madde 12 bent 4 cümle 1’i ihlal ederek kendisini tecrit etmezse, aynı çatı altında 

yaşamayan kişilerin ziyaretini kabul ederse veya yetkili daireyle irtibat kurmaz 

veya vaktinde irtibat kurmaz veya bilgilendirmezse, 

80. madde 12 bent 4 cümle 2’yi ihlal ederek hastalık belirtileri ortaya çıktığında 

mülteci kurumu hamilini derhal bilgilendirmez veya tahsis edilen barınağa 

yerleşmezse, 

81. madde 13 bent 1 cümle 1 no. 2 yarım cümle 2’yi ihlal ederek doğru olmayan bir 

belge düzenlerse, 

82. madde 13 bent 2 cümle 2’yi ihlal ederek işe başlamayı yetkili daireye 

bildirmezse veya 

83. madde 13 bent 4 cümle 1 yarım cümle 2’yi ihlal ederek bu yönetmeliğin geçerlilik 

alanını en kısa yoldan terk etmezse. 

Enfeksiyondan Korunma Kanunu, madde 74 etkilenmez. 

 

Madde 16 

 

(1) İşbu Yönetmelik 13 Mayıs 2020 Çarşamba tarihinde yürürlüğe girip 24 Mayıs 

2020 Pazar gün sonuyla yürürlükten çıkar. 

(2) En son 7 Mayıs 2020 Perşembe tarihinde değiştirilen 30 Nisan 2020 Perşembe 

tarihli (GVBI, S. 147) Rheinland-Pfalz Beşinci Koronavirüsle Mücadele Yönetmeliği 

12 Mayıs 2020 tarihi gün sonunda yürürlükten çıkacaktır. 

 

Mainz, 8 Mayıs 2020 

 

 

Sosyal, Çalışma, Sağlık ve Demografi Bakanı 

 

 


