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Korona 

 

Başbakan Malu Dreyer: Federal Devlet ve Eyaletler Korona için koruma 

tedbirlerin genişletilmesi hususunda anlaştılar 
 

Bugün eyaletlerin hükümet başkanları Şansölye ile birlikte müşterek olarak, Koronavirüs’ün halen son 

derece hızlı yayılmasını yavaşlatmak adına koruma tedbirlerinin sıkılaştırmasını kararlaştırdılar. „Biz şu 

an tarihi bir durumla karşı karşıyayız. Avrupa Birliğinin diğer ülkelerindeki tehlike sinyalleri veren 

durumu – özellikle de İtalya ve Fransa – günden güne artarak gösteriyor ki: Durum çok ciddi, neticede 

bu ölüm kalım meselesidir.  

 

Toplumda azami tedirginliğin yaşandığı bu zamanda maksimum açıklığı sağlayıp, insanların korunması 

için müşterek bir düzenleme bulmamız önemliydi. Eyaletlerde olası farklı tedbirlerden oluşan bir yamalı 

kilim, toplumdaki emniyetsizliği keskinleştirirdi‘ dedi Başbakan Malu Dreyer. 

 

„Tedbirlere örnek olacak derecede uyan herkese teşekkür ederiz. Tüm Almanya’da olduğu gibi 

Rheinland-Pfalz’ta da halen artan enfeksiyon sayılarını göz önünde bulundurarak tedbirleri 

genişletmeyi zorunlu buluyoruz. Bununla, yüksek hastalık vakasında dahi daima yeterli miktarda yoğun 

bakım yerlerinin hazır olması ve sağlık bakımının sağlanmasının devamı  
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için enfeksiyon eğrisini düzleştirmek istiyoruz.“, dedi Başbakan Malu Dreyer.   

 

Tehlike, ansızın ve sıkça oluşan sosyal ilişkilerden ibarettir, ki bu virüsün kontrolsüz bir şekilde 

yayılmasına imkan vermektedir. Dolayısıyla bunu ağır bir şekilde kısıtlamaktayız. Burada temasın 

kamusal alanda veya ev ortamında gerçekleşmesi fark etmiyor.   

 

Federal devlet ve eyaletler 12 Mart’ta sosyal ilişkilerin kısıtlanması için kararlaştırılan kılavuz 

kurallarının genişletilmesi hususunda anlaştılar:  

 

I. Vatandaşların, aile bireylerinin haricinde diğer insanlara karşı ilişkinin kesin bir asgariye indirmeleri 

tembih edilmektedir.  

 

II. Nerede mümkünse kamusal alanda 1. maddede anılan şahısların dışında diğer kişilere en az 1,5 

metre asgari mesafe korunmalıdır.  

 

III. Kamusal alanda ya yalnız, ya da sadece aile bireylerinden olmayan bir kişiyle veya aile bireylerin 

arasında eğleşmeye müsaade edilmektedir. İlişki kısıtlamalarının uygulanması zabıta ve polis tarafından 

gözetilip, aykırı hareketler cezalandırılacaktır.  

 

IV. İşe, zorunlu bakıma, alış-verişe, doktor ziyaretine, oturumlara katılıma, gerekli randevulara ve 

sınavlara, diğer kişilere yardıma veya temiz havada münferit spora ve harekete ve diğer gerekli 

eylemlere giden güzergahlar tabii ki mümkün kalacaktır.  

 

V. Kamusal alanlarda, dairelerde ve özel tesislerde ülkemizin bulunduğu ciddi durum karşısında 

kutlamakta olan insan grupları kabul edilemez.   

 

VI. Lokanta işletmeleri kapatılacaktır. Evde yemek için beraberinizde götürebileceğiniz ve servisle 

getirilen gıdalar müstesnadır.  

 

  



 

 

VII. Berber, kozmetik stüdyoları, masaj salonu, dövme stüdyoları ve benzeri beden bakımıyla alakalı 

hizmet işletmeleri kapatılacaktır, zira bu alanda bedensel yakınlık zorunludur. Tıbben gerekli tedavilerin 

devamı ise mümkündür.  

 

VIII. Özellikle müşteri trafiği olan tüm işletmelerde hijyen kurallarına riayet etmek elzem olup, 

elemanlar ve ziyaretçiler için etken koruma önlemlerini uygulamak gerekmektedir.  

 

IX. Bu tedbirlerin geçerlilik müddeti en az iki hafta olmalıdır.  

 

Federal Devlet ve Eyaletler bu kısıtlamaların uygulanmasında ve tesirlerinin değerlendirmesinde sıkı 

işbirliğinde olacaklardır. Eyalet veya ilçelerdeki yerel özellikler veya epidemiyolojik konum sebebiyle 

daha ileriye giden düzenlemeler mümkün kalacaktır.  

 

Başbakan Malu Dreyer, hususen sağlık sisteminde ve kamu hizmetinde çalışanlara, günlük hayatımızı 

ayakta tutan elemanlara ve ayrıca Koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için kurallara uymaları ve 

sorumluluk bilincinde oldukları için tüm hemşerilerine teşekkür etti  

 

Rheinland-Pfalz eyaletinde bu tedbirlerin çoğu zaten uygulanmaktadır, alttaki hususlar ise değişecektir:  

İlişkili şahıslar dairesini daha da kısıtlıyoruz. Dolayısıyla kişisel ev ortamını terk etmeye ve kamusal 

alanda eğleşmeye sadece yalnız başına, aile bireylerinden olmayan bir kişiyle birlikte veya tüm aile 

bireylerinin arasında müsaade edilecektir. 

 

Bu şekilde bulaşma tehlikesinin azalmasını sağlamak istiyoruz. Başka hizmetler de yasaklanmıştır: 

Örneğin berberler, kozmetik stüdyoları, tırnak stüdyoları, dövme stüdyoları. Tıbbi ayak bakımı, 

gözlükçüler veya işitme cihazları akustikçileri gibi tıbbi hizmetler bundan muaf tutulmaktadırlar. 

 

 

  



 

 

„Tüm alınan tedbirlerin ve özellikle de sosyal ilişkilerin kısıtlanmasının hemşerilerimin gündelik hayatını 

keskin bir şekilde değiştirdiğinin bilincindeyiz‘, dedi Başbakan Malu Dreyer ve devamla ‚ancak, güncel 

olarak komşu yörelerde Fransa‘da ‚Grand-Est’te ve İtalya’da Korona pandemisinin ne hızla ve nasıl 

ölümcül sonuçlara götürebileceğini görmekteyiz‘. Başbakan, Rheinland-Pfalz’lı hemşerilerine seslendi 

‚Bugün temastan vazgeçmek, yarin bir can kurtarır. Bunu önceden yakalandığı bir hastalığı olan veya 

daha yaşlı olan hemşerilerimize karşı borçluyuz. Tam olarak ölüm kalım meselesi olmuştur! Aynı şekilde 

bunu hekimlere, bakıcılara, polislere, itfaiyecilere, can kurtaranlara ve hayatımızın akışını sağlayan 

örneğin gıda marketlerinde, trenlerde veya otobüslerde çalışanlara da borçluyuz. Onlar daha şimdiden 

tükenene kadar çalışmaktadırlar. Bu tarihi durumda mantıklı davranmak ve anlayış göstermek herkesin 

görevidir ve koruma tedbirlerine riayet etmekle onları desteklememiz hepimizin görevidir‘.  

 

Eyalet Hükümetlerin Başkanları bunun haricinde, Çarşamba günü Federal Konsey’de bir kanun paketi 

karara bağlayacaktır. Burada ağır hastaları almaya hazırlık yapan hastanelere yardım, enfeksiyon 

kanununun değiştirilmesi, iflas kanununun uyarlanması, federal mülhak bütçesi, ekonomi dengeleme 

fonu kanunu, küçük ölçekli şirketler ve serbest meslek sahipleri için Korona Acil Yardımı ve sosyal 

koruma paketi söz konusu olacaktır. 

 

 


