Eyalet Hükümetinin SARS-CoV-2 Virüsünün Yayılmasına Karşı Enfeksiyondan
Korunma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik (Korona Yönetmeliği-CoronaVO)
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01 Nisan 2022
(02 Mayıs 2022 tarihi itibariyle geçerli metinle)
Son olarak 18 Mart 2022 tarihli kanunun (BGBI. I 473. sayfa) 4. maddesi ile değişik
20 Temmuz 2000 tarihli Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın 32. maddesi gereğince
(ve yine aynı kanunun 28.-31. ve 54. maddeleri bununla bağlantılı) aşağıdaki şekilde
düzenleme yapılmıştır:

Madde 1
Amaç
Bu

Yönetmelik,

Koronavirüs

hastalığı

2019'un

(COVID-19)

önlenmesine

ve

yayılmasına, özellikle insanların canı ve sağlığını ve sağlık sisteminin işlevselliğinin
korunmasına hizmet eder. Koruyucu önlemler konusunda önemli bir kriter özellikle,
yedi gün içinde 100.000 kişi başına COVID-19 ile ilgili olarak hastaneye başvuran kişi
sayısıdır. Yedi gün içinde 100.000 kişi başına düşen SARS-CoV-2 koronavirüsü
(Koronavirüs) ile farklılaşmış yeni enfeksiyon sayısı, mevcut yoğun bakım tedavi
kapasiteleri ve COVID-19'a karşı aşılanan kişi sayısı gibi diğer göstergeler
enfeksiyon süreci değerlendirilirken dikkate alınmaktadır. Salgın durumunun önemli
ölçüde kötüleşmesi durumunda, eyalet hükümeti gerekli meclis kararına istinaden
geçerli son metniyle IfSG md. 28a Fıkra 8 temelinde ek önlemler alma hakkını saklı
tutar.

1 Resmi olmayan konsolide edilmiş versiyon, eyalet hükumetinin 26 Nisan 2022 tarihli Corona yönetmeliğinin
değiştirilmesine yönelik yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra. (İlan Kanunu md. 4 uyarınca duyurulmuştur).
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Madde 2
Mesafe, Maske ve Hijyen Tavsiyesi
Diğer insanlara minimum 1,5 metre mesafeye uyulması, yeterli hijyen, umuma açık
kapalı alanlarda bir cerrahi maske veya bir solunum koruma maskesi (FFP2 veya
benzeri) takılması ve kapalı alanların düzenli havalandırılması genel olarak tavsiye
edilir.

Madde 3
Maske Zorunluluğu
(1)

Aşağıdaki yerlerde solunum koruma maskesi veya cerrahi maske takma

zorunluluğu vardır:
1.

toplu taşıma araçlarındaki kapalı alanlarda, yolcular, ve işi gereği diğer
insanlarla fiziksel teması olabilecek denetim ve servis personeli ve sevk ve
idare personeli ,

2.

Doktor muayenehanelerinde,

3.

Acil sağlık kuruluşları ve araçlarında ve acil sağlık hizmetlerinin verildiği
yerlerde,

4.

Evsizlere yardım kuruluşlarında.

(2)

Maske kullanım yükümlülüğü aşağıdaki durumlar için geçerli değildir:

1.

Altıncı yaşını doldurmamış çocuklarda,

2.

Sağlıkla ilgili nedenlerden dolayı bir cerrahi maske veya bir solunum koruma
maskesi kullanmasının sakıncalı olduğunu ispat edebilen kimselerde. İşbu
durumun inandırıcılığı bakımından, maske takmama gerekçesinin doktor raporu
ile ispatlanması gerekmektedir,

3.

Bir cerrahi maske veya bir solunum koruma maskesi takılmasının benzer önemli
veya

yadsınamaz

durumunda veya

nedenlerle

bireysel

durumlarda

mümkün

olmaması
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4.

Başka kişiler için en azından eşdeğer bir koruma olması koşuluyla.

Madde 4
Müdahale Ekipleri için Giriş Düzenlemesi
İtfaiye, ambulans, polis ve sivil savunma personeli, operasyonel bir emrin yerine
getirilmesi için gerekli olduğu sürece, bu Yönetmelik veya bu Yönetmeliğe dayanarak
çıkarılan yönetmeliklere uygun olarak test, aşı veya iyileşme kanıtı sunarak erişim
düzenlemesine tabi tesislere her zaman girmelerine izin verilir.

Madde 5
Test ve Maske Yükümlülüklerine İlişkin Genel Yönetmelik Yetkileri
(1) IfSG md. 32 bent 2 uyarınca yönetmelikle koronavirüs enfeksiyonundan korunmak
için bir solunum koruma maskesi veya bir cerrahi maske takma yükümlülüklerini
belirlemek amacıyla aşağıdaki kurumlara yetki verilir;
1.

Sosyal İşler Bakanlığı'na, IfSG md. 23 fıkra 3 bent 1 cümle 1, 2, 3, 4, 5 ve 11 ve
IfSG md. 36 fıkra 1 cümle 2 ve 7 uyarınca tesislerin ve kuruluşların işletilmesi
için, yaşları veya sağlık durumlarından dolayı, koronavirüs 2019 hastalığının
(COVID-19) şiddetli veya ölümcül seyretme tehlikesinin azaltılması konusunda,

2.

Sosyal İşler Bakanlığı'na, IfSG md. 36 fıkra 1 cümle 3 uyarınca tesislerin ve
kuruluşların işletilmesi için,

3.

Adalet Bakanlığı'na, IfSG md. 36 fıkra 1 cümle 3 uyarınca tesislerin ve
kuruluşların işletilmesi için,

(2) IfSG md. 32 fıkra bent 2 uyarınca yönetmelikle koronavirüs ile bir enfeksiyonun
varlığını test etme yükümlülüğünü belirlemek için aşağıdaki kurumlara yetki verilir;
1.

Sosyal İşler Bakanlığı'na
a)

IfSG md. 23 fıkra 3 bent 1 cümle 1 ve 11 ve IfSG md. 36 fıkra 1 cümle 2 ve
7 uyarınca tesislerin ve kuruluşların işletilmesi için,
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b)

sorumluluğunda bulunan hemşirelik okulları, sağlık meslek okulları, acil
servis çalışanları için okullar ve sosyal işler için okullar ve hemşirelik ve
sağlık meslekleri için ileri eğitim ve öğretim tesislerinin işletilmesi için,

c)

Islahevleri ve diğer departmanlar veya tesisler, ve özgürlükten yoksun
bırakmanın kalıcı olarak gerçekleştirildiği durumlar ve yerler, özellikle
psikiyatri hastaneleri, çocuk yurtları ve yaşlı yardım evlerinin işletilmesi
için,

2.

Kültür

Bakanlığı'na,

sorumluluğunda

bulunan

okulların,

ilkokulların

bakım

hizmetleri ve etüt hizmetleri, kreşler ve okul kreşleri, gündüz çocuk bakımevleri,
ilkokul destek sınıfları, okul anaokulları ve çocuk bakımevleri için ve
3.

Adalet Bakanlığı'na md. 36 fıkra 1 cümle 4 uyarınca tesisler ve ceza infaz
kurumları ve sınır dışı etme merkezleri için.

Madde 6
Test, Maske ve Hijyen Yükümlülükleri İçin Özel Düzenleme Yetkileri
(1)

Eyalet Meclisi IfSG md. 28a fıkra 8 bent 1 uyarınca, koronavirüs 2019 (COVID-

19) hastalığının salgın şeklinde yayılması nedeniyle ülke çapında dinamik olarak
oluşan bir enfeksiyon durumu riski olduğunu belirlediği takdirde, aşağıdaki fıkralarda
belirtilen düzenleme yetkileri de geçerli olur.
(2)

Kültür

Bakanlığı'na lfSG md. 32. bent 2 uyarınca aşağıdaki konularda

düzenleme yetkisi verilir:
1.

sorumluluk alanındaki okullar, ilkokulların bakım hizmetleri ve etüt hizmetleri,
kreşler ve okul kreşleri, gündüz çocuk bakımevleri, ilkokul destek sınıfları, okul
anaokulları ve acil bakımevlerinde

2.

dinsel, inançsal ve mezhepsel toplulukların etkinlikleri ve cenaze törenlerinde

dinamik

olarak

yayılan

enfeksiyon

durumuyla

mücadele

etmek

için maske

zorunluluğu, 1,5 metrelik sosyal mesafe düzenlemesi, test yükümlülükleri ve erişimle
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ilgili kısıtlamalar ve IfSG md. 28a fıkra 8 bent 1 cümle 1, 2, 3 ve 4 uyarınca hijyen
konseptleri oluşturma ve uygulama yükümlülüğü.
(3)

Bilim Bakanlığı'na lfSG md. 32 bent 2 uyarınca Sosyal İşler Bakanlığı ile

anlaşmalı olarak aşağıdaki kurumlarda düzenleme yetkisi verilir:
1.

yüksek okullar, akademi yasası gereğince akademiler, kütüphaneler ve arşivler,

2.

öğrenci hizmet daireleri ve

3.

sanat ve kültür kurumları (cümle 1 içinde belirtilememesi durumunda), ayrıca
sinemalar

dinamik

olarak

yayılan

enfeksiyon

durumuyla

mücadele

etmek

için maske

zorunluluğu, 1,5 metrelik sosyal mesafe düzenlemesi, test yükümlülükleri ve erişimle
ilgili kısıtlamalar ve IfSG md. 28a fıkra 8 bent 1 cümle 1, 2, 3 ve 4 uyarınca hijyen
konseptleri oluşturma ve uygulama yükümlülüğü. Bent 1 Cümle 1, BadenWürttemberg Polis Akademisi Eğitim Kurulu, Adalet Üniversitesi Schwetzingen ve
Baden-Württemberg Islah Eğitim Merkezi de dahil olmak üzere Baden-Württemberg
Polis Akademisi için geçerli değildir. Baden- Württemberg Polis Akademisi ve BadenWürttemberg Polis Akademisi Başkanlığı görevleri dahil ve Baden-Württemberg
Adalet Üniversitesi için, Schwetzingen'deki İçişleri Bakanlığı ve Adalet Üniversitesi ve
Baden-Württemberg

Islah

Eğitim

Merkezi,

Adalet

Bakanlığı

tarafından

bu

Yönetmeliğin eğitim, çalışma ve ileri eğitim işlemleri ile sınavların hazırlanması ve
yürütülmesinin yanı sıra işe alım prosedürü için kısıtlamalarını muaf tutmalarına izin
verilebilir ve dinamik olarak yayılan enfeksiyon durumuyla mücadele etmek için
maske zorunluluğu, 1,5 metrelik sosyal mesafe düzenlemesi, test yükümlülükleri ve
erişimle ilgili kısıtlamalar ve IfSG md. 28a fıkra 8 bent 1 cümle 1, 2, 3 ve 4 uyarınca
hijyen konseptleri oluşturma ve uygulama yükümlülüğü belirlenebilir.
(4)

Sosyal İşler Bakanlığı'na lfSG md. 32. bent 2 gereğince aşağıdaki kurumlarda

düzenleme yetkisi verilir:
1.

IfSG md. 23 fıkra 3 bent 1 ve md. 36 fıkra 1 cümle 2, 3 ve 7 (md. 5 ötesinde)
tesis ve kurumlar,
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2.

Çocuk ve gençlik çalışmalarında imkanlar, ayrıca gençlik sosyal çalışmaları,
SGB VIII'in md. 11 ve 13'ü uyarınca, SGB VIII ve Erken Yardımların md. 16'sına
uygun olarak ailede eğitimin teşviki,

3.

Bakım okulları, sağlık okulları ve sosyal bilim okulları, kendi yetki alanında,

4.

Meslek ilerletme ve meslek eğitimi kurumları, bakım ve sağlık okulları
kapsamında,

5.

Can kurtaran hizmetleri okulları,

dinamik

olarak

yayılan

enfeksiyon

durumuyla

mücadele

etmek

için maske

zorunluluğu, 1,5 metrelik sosyal mesafe düzenlemesi, test yükümlülükleri ve erişimle
ilgili kısıtlamalar ve IfSG md. 28a fıkra 8 bent 1 cümle 1, 2, 3 ve 4 uyarınca hijyen
konseptleri oluşturma ve uygulama yükümlülüğü.
(5)

Adalet Bakanlığı'na lfSG md. 32 bent 2 gereğince dinamik olarak yayılan

enfeksiyon durumuyla mücadele etmek için aşağıdaki kurumlarda düzenleme yetkisi
verilir:
1.

md. 5 fıkra 2 ötesinde ceza infaz kurumlarının işletilmesi için maske
zorunluluğu, 1,5 metrelik sosyal mesafe düzenlemesi ve IfSG md. 28a fıkra 8
bent 1 cümle 1, 2 ve 4 uyarınca hijyen konseptleri oluşturma ve uygulama
yükümlülüğü,

2.

md. 5 fıkra 2 ötesinde eyalet ilk kabul tesislerinin işletilmesi için 1,5 metrelik
sosyal mesafe düzenlemesi ve IfSG md. 28a fıkra 8 bent 1 cümle 1, 2 ve 4
uyarınca hijyen konseptleri oluşturma ve uygulama yükümlülüğü,

3.

eyalet ilk kabul tesislerine yeni giriş yapan veya uzun bir süreden sonra tekrar
kabul edilen kişilerin izole edilmesi.

(6)

lfSG md. 32 bent 2 gereğince Kültür Bakanlığı ve Sosyal İşler Bakanlığı

müşterek düzenleme vasıtasıyla,
1.

kamu ve özel spor tesisleri ve spor mekanları, fitness ve yoga salonları ve
sportif yarışmaların uygulanması, ayrıca dans ve bale okulları ve benzeri
kurumların işletilmesi,
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2.

havuzların, kontrol altında olan giriş sağlayan sauna ve yüzme göllerin
işletilmesi, ayrıca

3.

müzik okulları, sanat okulları ve gençlik sanat okulları ve benzeri kurumların
işletilmesi

için dinamik olarak yayılan enfeksiyon durumuyla mücadele etmek için maske
zorunluluğu, 1,5 metrelik sosyal mesafe düzenlemesi, test yükümlülükleri ve erişimle
ilgili kısıtlamalar ve IfSG md. 28a fıkra 8 bent 1 cümle 1, 2, 3 ve 4 uyarınca hijyen
konseptleri oluşturma ve uygulama yükümlülüğü düzenleme yetkisine sahiptir.
(7)

lfSG md. 32 bent 2 gereğince Ulaştırma Bakanlığı ve Sosyal İşler Bakanlığı

müşterek düzenleme vasıtasıyla,
1.

en son 10 Mart 2017 tarihli kanunun (BGBl. I S. 420) 14. maddesi ile değişik 20
Kasım 1998 tarihli metniyle Restoran Kanunu'nun (GastG) (BGBl. I S. 3418)25.
maddesinin 1. fıkrasının 2. bendi çerçevesinde turistik hizmetler dahil turistik
insan taşımacılığı ve ,

2.

uygulamalı ve teorik sürücü, bot, uçuş eğitimi ve ayrıca kontrol mühendislerinin
meslek ilerletme ile ilgili teorik ve pratik sınavları ve pratik eğitim içeriği, motorlu
taşıt, gemi ve uçak bilirkişileri ve denetmenleri ve ayrıca ehliyet düzenlemesi ve
karayolları trafik kanunu gereğince verilen sürücü kursu hizmetleri,

için dinamik olarak yayılan enfeksiyon durumuyla mücadele etmek için maske
zorunluluğu, 1,5 metrelik sosyal mesafe düzenlemesi, test yükümlülükleri ve erişimle
ilgili kısıtlamalar ve IfSG md. 28a fıkra 8 bent 1 cümle 1, 2, 3 ve 4 uyarınca hijyen
konseptleri oluşturma ve uygulama yükümlülüğü düzenleme yetkisine sahiptir.
(8)

lfSG md. 32 bent 2 gereğince Ekonomi Bakanlığı ve Sosyal İşler Bakanlığı

müşterek düzenleme vasıtasıyla,
1.

perakende satış,

2.

konaklama işletmeleri,

3.

yemekli işletmeleri kanunu 25. md. 1. fıkra 1. bent gereğince yemekli
işletmelerin faaliyeti,
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4.

fuar ve özel ürün satış dükkanları,

5.

zanaat,

6.

kuaför, masaj ve kozmetik salonları, solaryum, tırnak, dövme ve piercing
stüdyoları, tıbbi ve tıbbi olmayan ayak bakımı tesisleri,

7.

eğlence mekanları,

8.

eğlence parkları, en son 10 Ağustos 2021 tarihli kanunun (BGBl. I S. 3504) 2.
maddesi ile değişik 22 Şubat 1999 (BGBl. I S. 202), tarihli metniyle İşletme
Yönetmeliği (GewO) 55. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde seyahat işletmesi
olarak çalıştırılanlar dahil olmak üzere ve

9.

işletme düzenlemesi GewO 66.-68. md. uyarınca pazarlar

için dinamik olarak yayılan enfeksiyon durumuyla mücadele etmek için maske
zorunluluğu, 1,5 metrelik sosyal mesafe düzenlemesi, test yükümlülükleri ve erişimle
ilgili kısıtlamalar ve IfSG md. 28a fıkra 8 bent 1 cümle 1, 2, 3 ve 4 uyarınca hijyen
konseptleri oluşturma ve uygulama yükümlülüğü düzenleme yetkisine sahiptir .
(9)

Sosyal İşler Bakanlığı lfSG 32. md. 2. bent gereğince, işbu düzenlemede ayrıca

düzenlenmemiş diğer işletme, kurum, hizmet ve aktiviteler konusunda yetkili münferit
bakanlıkla müşterek şekilde dinamik olarak yayılan enfeksiyon durumuyla mücadele
etmek için maske zorunluluğu, 1,5 metrelik sosyal mesafe düzenlemesi, test
yükümlülükleri ve erişimle ilgili kısıtlamalar ve IfSG md. 28a fıkra 8 bent 1 cümle 1, 2,
3 ve 4 uyarınca hijyen konseptleri oluşturma ve uygulama yükümlülüğü düzenleme
yetkisine sahiptir düzenlemesini kendi yetki alanında belirleme yetkisine sahiptir.

Madde 7
Yerel Koruyucu Önlemlerle İlgili Özel Yönetmelik Yetkileri
Eyalet meclisi IfSG madde 28a fıkra 8 bent 1 gereğince ilgili kentsel ve kırsal
alanlarda dinamik olarak yayılan bir enfeksiyon durumu konusunda somut bir tehlike
olduğunu tespit ettiğinde, ilgili il ve ilçelere IfSG madde 28a fıkra 8 bent 1 cümle 1, 2,
3 ve 4 içinde belirtilen tedbirleri düzenleme yetkisine sahiptir. Eyalet meclisi IfSG
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madde 28a fıkra 8 bent 1 gereğince eyalet çapında dinamik olarak yayılan bir
enfeksiyon durumu konusunda somut bir tehlike olduğunu tespit ettiğinde ve IfSG
madde 32 bent 1 veya 6. maddeye göre yetki verilmiş en yüksek eyalet makamları
tarafından bir kararname yayınlandığında 1. bent geçerli olmaz. Bu itibarla, il ve
ilçeler tarafından 1. bende dayanılarak çıkarılan yönetmelikler yürürlükten kalkar.

Madde 8
İzolasyon Yükümlülüğü Konusunda Yönetmelik Yetkisi
Sosyal İşler Bakanlığı, IfSG 32. madde 2. bent gereğince izolasyon yükümlülüğü ve
bunlara bağlı aşağıdaki diğer yükümlülüklere bağlı düzenleme yapabilir, özellikle
1.

hasta, hastalık, buluşma şüphesi taşıyan ve dışarıya veren kişiler gerektiği gibi
lfSG kanunu 30. md. 1. fıkra 2. bent gereğince izole etmek,

2.

IfSG md. 31 bent 1 uyarınca hasta olanların, hastalık şüphesi, enfeksiyon
şüphesi olanların ve atık boşaltım yapanların belirli mesleki faaliyetlerinin
tamamen veya kısmen yasaklanması,

3.

temaslı kişilerin ev halkının korona virüs testi pozitif olan ve kendi kendine testle
pozitif testle sonuçlanan kişilerin bir antijen veya PCR testinden geçme
yükümlülüğü, md. 28 fıkra 1 bent 1 IfSG uyarınca,

ayrıca burada istisnalar ve şartnameler ve diğer düzenlemelerin çıkartılması.

Madde 9
Kişisel Bilgilerin İşlenmesine Dair Düzenleme Yetkisi
Sosyal İşler Bakanlığı lfSG 32. madde 2. bent gereğince İçişleri Bakanlığı ile birlikte
düzenlemeler doğrultusunda kişilere bağlı bilgileri sağlık daireleri, yerel polis birimleri
ve polis icra kurumu ile düzenleme yetkisine sahiptir, enfeksiyondan korunma
sebeplerinden dolayı gerekli olması durumunda.
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1.

Polis icra kurumunda görev alan memurların, ayrıca yerel polis dairelerinde
çalışanların görev esnasında enfeksiyondan korunma,

2.

Enfeksiyondan

Korunma

Yasası

gereğince

tedbirlerin

uygulanması,

düzenlemesi ve gözetmesi,
3.

Enfeksiyondan Korunma Yasası gereğince suçların ve kabahatlerin takibi,
düzenlemeleri esas olarak alarak, ve

4.

Tutuklama ve yerleştirme yeterliliği, ayrıca izole bir yerleştirmenin cezaevi ve
adli yerleştirme yerlerinde inceleme.

Madde 10
Emniyet Kuvvetlerinin Yetkileri
Emniyet Kuvvetleri, Enfeksiyondan Korunma Yasası kapsamındaki Sorumluluklar
Hakkında

Sosyal

İşler

Bakanlığı Yönetmeliği kapsamındaki yetkili makamlara

(enfeksiyondan korunma makamları) ek olarak, işbu yönetmelikten doğan aşağıdaki
yükümlülükleri denetlemekle sorumludur:
1. bir cerrahi maskenin veya solunum koruma maskesinin takılması,
2. yiyecek-içecek işletmelerinde, diskoteklerde, kulüplerde ve kulüp benzeri bir
şekilde işletilen diğer tesislerde ve etkinliklerde aşılama, iyileşme veya test kanıtı
sunulması ve
3. yiyecek-içecek işletmeleri, diskotekler, kulüpler ve kulüp benzeri bir şekilde işletilen
diğer tesis ve etkinliklerin işletmecileri tarafından cümle 2'de yazılı kanıtların
denetlenmesi.
Eyalet meclisi, IfSG md. 28a fıkra 8 bent 1 uyarınca işbu yönetmelikten kaynaklanan
yükümlülüklerin izlenmesine karar verirse de 1. bent geçerli olur. 1. bende göre
denetim çerçevesinde verilerin işlenmesi gerekli olduğu takdirde, bu verilerin diğer
veri kümelerinden ayrılması gerekir.. Kontrol edilecek belgelerde yer alan kişisel
veriler, yalnızca kontrol eden kişi tarafından kullanılan nihai cihazda yerel olarak ve
yalnızca,

uygulama

tarafından

görüntülenen

kontrol

sonucunun

görsel

bir
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incelemesinin yapılması gerektiği ölçüde ve sürece işlenebilir. Emniyet kuvvetleri,
topladığı verileri ancak bu Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerin izlenmesi ve
icrası amacıyla 1. bent uyarınca işleyebilecektir. 3. ve 5. bentler, emniyet kuvvetleri
tarafından 1. bent uyarınca toplanan verilerin başka bir amaç için de toplanmış
olması veya daha sonra başka bir amaç için bir toplamanın uygun olacağı koşulların
ortaya çıkması halinde geçerli olmayacaktır. Bu durumda, 1. bent uyarınca toplanan
verilerin daha fazla işlenmesi için, diğer amaç için işlenmesinde belirleyici olan
düzenlemeler uygulanır.

Madde 11
Münferit Kararlar ve Diğer Önlemler
(1) Yetkili enfeksiyondan koruma makamları, önemli nedenlerle, münferit durumlarda
bu Yönetmelikte veya bu Yönetmelik temelinde belirtilen gerekliliklerden sapmalara
izin verebilir. Yetkili enfeksiyondan koruma makamlarının enfeksiyonlara karşı
korunmak için daha fazla önlem alma hakkı, bu Yönetmelik ve bu Yönetmelik
temelinde çıkarılan yönetmeliklerden etkilenmez.
(2) Sosyal İşler Bakanlığı, enfeksiyon vakalarının istisnai olarak yüksek olduğu
durumlarda ek bölgesel önlemler için hizmet ve teknik denetim çerçevesinde sorumlu
enfeksiyondan koruma makamlarına talimat verebilir.

Madde 12
Düzene Aykırı Davranışlar
lfSG md. 73 fıkra 1a cümle 24 çerçevesinde md. 3 fıkra 1 aksine bir cerrahi maske
veya bir solunum koruma maskesi takmayanlar kanuna aykırı davranış sergilemiş
demektir.:

Madde 13
Yürürlüğe Girme, Yürürlükten Çıkma
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(1) Bu yönetmelik 03 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girer, bundan farklı olarak 3. ve
4. bentler ve 5. madde yayınlandıktan sonraki gün yürürlüğe girer. Aynı zamanda en
son 18 Mart 2022 tarihli Yönetmelik (GBl. S. 193) ile değişik 15 Eylül 2021 tarihli
Korona Yönetmeliği (GBl. S. 794) yürürlükten kalkar. 2. bentten farklı olarak 15 Eylül
2021 tarihli Korona Yönetmeliği md. 25 fıkra 2 bent 2 işbu yönetmelik yayınlandıktan
sonraki gün yürürlükten kalkar.

1.

en son 17 Kasım 2020 tarihli Yönetmelik (GBI. S. 1052) ile değişik 23 Haziran
2020 tarihli Korona Yönetmeliği (GBl. s. 483) veya

2.

en son 26 Şubat 2021 tarihli Yönetmelik (GBl. S. 249) ile değişik 30 Kasım 2020
tarihli Korona Yönetmeliği (GBl. S. 1067) veya

3.

en son 19 Mart 2021 (GBl. S. 298) tarihli Yönetmelik ile değişik 7 Mart 2021
tarihli Korona Yönetmeliği (GBl. S. 273, ber. S. 339), veya

4.

en son 1 Mayıs 2021 tarihli Yönetmelik (GBl. S. 417) ile değişik 27 Mart 2021
(GBl. S. 343) tarihli Korona Yönetmeliği, veya

5.

en son 18 Haziran 2021 tarihli Yönetmelik (GBl. S. 501) ile değişik 13 Mayıs
2021 (GBl. S. 431), veya

6.

en son 23 Temmuz 2021 tarihli yönetmelik (GBl. S. 665) ile değişik 25 Haziran
2021 tarihli Korona Yönetmeliği (GBl. S. 550), veya

7.

en son 11 Eylül 2021 tarihli yönetmelik (GBl. S. 794) ile değişik 14 Ağustos
2021 tarihli Korona Yönetmeliği (GBl. S. 714), veya

8.

en son 18 Mart 2022 tarihli yönetmelik (GBl. S. 193) ile değişik 15 Eylül 2021
tarihli Korona Yönetmeliği (GBl. S. 794)

nedeniyle yayınlanan yasal düzenlemeler, ilgili yönetmelikte IfSG md. 28a'ya
dayandırılan tedbirler ve ayrıca IfSG md. 28a fıkra 7 bent 1'ya dayanan gerekli
koruma tedbirleri IfSG md. 28 fıkra 1 bent 1 ve 2 çerçevesinde olabildiği sürece, Fıkra
2 Bent 2 uyarınca yürürlükten kalkana kadar geçerlidir.
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(2) İşbu yönetmelik 30 Mayıs 2022 tarihinin bitimi ile yürürlükten kalkar. Aynı
zamanda işbu yönetmelik veya adı geçen yönetmeliklerin 1. fıkrasının 4. bendinde
yayınlanmış tüm yönetmelikler, daha önceden kaldırılmamış iseler yürürlükten kalkar.

Stuttgart, 1 Nisan 2021
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