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Özgür Hansa Şehri Bremen Resmi Gazetesi 

2020 7 Ekim 2020 tarihinde ilan edilmiştir No.  

 

SARS-CoV-2 Koronavirüs Yeni Enfeksiyonlarından Korunmaya İlişkin 
Onsekizinci Yönetmelik (Onsekizinci Korona Yönetmeliği) 

6 Ekim 2020 

Son olarak 19 Haziran 2020 tarihinde 5. maddesi değiştirilen (Federal Resmi 
Gazete, 1. Bölüm, Sayfa 1385) 20 Temmuz 2000 tarihli Enfeksiyondan Koruma 
Yasasının 32. maddesinin 1. ve 2. cümlelerine (Federal Resmi Gazete Bölüm, 
Sayfa 1045) ve 11 Eylül 2018 tarihli Enfeksiyondan Koruma Yasası konusunda hangi 
resmi makamların yetkili olduğunu düzenleyen yönetmeliğin 6. maddesinin 
1. cümlesinin (Bremen Resmi Gazetesi, Sayfa 425 – 2126-e-1) 12 Mayıs 2020 
tarihinde (Bremen Resmi Gazetesi, Sayfa 292) değiştirilen yönetmeliğe istinaden 
aşağıdaki hususların uygulanması talimatı verilmiştir: 

1. Bölüm 
Sosyal Yaşama İlişkin Etkinlikler ve Tesisler 

MADDE 1 

Mesafe Kuralı 

(1) Kendi evi ve etrafı çevrili mülkü dışında kalan yerlerde mümkün olduğunca, 
diğer insanlarla kendi arasında en az 1,5 metre mesafe tutulması gerekmektedir. 
Kapalı mekanlarda spor yaparken, şarkı söylerken veya yoğun solunum gerektiren 
benzeri faaliyetler sırasında diğer kişilere olan asgari mesafenin 2 metre olması 
gerekmektedir. 

(2) 1. fıkra aşağıda belirtilen kişiler için geçerli değildir: 

1. Eşler, hayat arkadaşları, evliliğe veya hayat ortaklığına benzer bir birliktelik 
içerisinde yaşayan partnerler ve bunların çocukları (patchwork aile), 
ebeveynler, çocuklar, büyük anne-babalar, torunlar, kardeşler, yeğenler (aile 
yakınları), 

2. Ortak bir evde veya aynı daimi ikametgah yerinde birlikte yaşayan kişiler (aynı 
hanede yaşayan yakınlar), 

3. 2. bent bağlamında, iki farklı hanenin birlikte yaşayan üyelerinin veya muhtelif 
hanelerden 10’a kadar kişinin bir araya gelmesi. 

(3) 1. fıkrada belirtilen mesafe kuralına uyulmadan spor yapılmasına, sayısı 
50 kişiden fazla olmayan gruplar içinde yapıldığı müddetçe izin verilir ve spor 
yapanların iletişim bilgileri 8. madde uyarınca temas takibi amacıyla bir isim listesine 
kaydedilmelidir. Uzman sporcular ve profesyonel anlamda sporcular için Bremen 
Sporu Teşvik ve Destek Yasasının 1. maddesinin 2. fıkrasının 2. bendi uyarınca 
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münferit durumlarda, Bremen Spor Dairesinin veya Bremerhaven Şehri Belediyesi 
İdare Kurulunun yazılı izni ile istisnalar yapılabilir. 

(4) 1. fıkrada belirtilen mesafe kuralı aşağıdaki durumlarda geçerli değildir: 

1. çocukların gündüz bakım kuruluşlarında ve 16. madde uyarınca çalışan 
gündüz çocuk koruma kuruluşlarında, 

2. okullarda yapılan ders ve sunulan bakım hizmetlerinde 17. maddenin 2. ve 
3. fıkraları uyarınca kohort prensibinin öngördüğü nispette, 

3. dersin 50 kişiden fazla olmayan sabit gruplar içinde yapıldığı müddetçe diğer 
meslek eğitimi, ileri eğitim ve ilave eğitim kurumlarında; 17. maddenin 
2a fıkrası geçerlidir. 

Öğretim elemanları için 1. cümlenin 2. ve 3. bentlerinde belirtilen mesafe kuralına 
uymama istisnası geçerli değildir. 

MADDE 2 

İzin Verilen Kişi Sayısının Sınırlandırılması 

(1) Kendi evi ve etrafı çevrili mülkü dışında kalan yerlerde gösteri yapılması ve 
10 kişiyi geçen insan kalabalıklarının bir araya toplandığı diğer durumlar, bu 
yönetmelikte aksi bir kural belirtilmemiş olduğu sürece, yasaktır. 1. cümle, 
1. maddenin 2. ve 3. fıkralarında belirtilen kişilerin bir araya gelmesi bağlamında 
geçerli değildir. 

(2) 1. fıkranın 1. cümlesinden farklı olarak, kapalı mekanlarda yapılacak 250 kişiye 
kadar katılımcının aynı anda bir arada bulunacağı gösteri ve diğer toplantılara, 
katılımcıların arasında en az 1,5 metrelik bir mesafe tutulması halinde izin verilir; bu 
kural, 1. maddenin 2. fıkrasında belirtilen kişilerin bir gösteri veya toplantıya birlikte 
katılması halinde geçerli değildir. Etkinliği düzenleyen 7. maddenin 1. fıkrasına uygun 
bir koruma ve hijyen planı oluşturmalıdır; işletmelerde yapılacak bir etkinlikte 
7. maddenin 2. fıkrasına uygun bir işletme koruma ve hijyen planı oluşturulması 
gerekmektedir. Temas takibi amacıyla katılan kişilerin isimleri 8. madde uyarınca bir 
listeye kaydedilmelidir. Ortamın yeterince havalandırılması sağlanmalıdır. 

(3) 1. fıkranın 1. cümlesinden farklı olarak, açık havada yapılacak 400 kişiye kadar 
katılımcının aynı anda bir arada bulunacağı gösteri ve diğer toplantılara, katılımcıların 
arasında en az 1,5 metrelik bir mesafe tutulması halinde izin verilir; bu kural, 
1. maddenin 2. fıkrasında belirtilen kişilerin bir gösteri veya toplantıya birlikte 
katılması halinde geçerli değildir. Etkinliği düzenleyen 7. maddenin 1. fıkrasına uygun 
bir koruma ve hijyen planı oluşturmalıdır; işletmelerde yapılacak bir etkinlikte 
7. maddenin 2. fıkrasına uygun bir işletme koruma ve hijyen planı oluşturulması 
gerekmektedir. Temas takibi amacıyla katılan kişilerin isimleri 8. madde uyarınca bir 
listeye kaydedilmelidir. 

(4) 1000 kişinin ve daha fazlasının seyirci veya dinleyici olarak katılacağı 
etkinlikler, diğer insan kalabalıkları ve toplantılar her halükârda 31 Aralık 2020 
Perşembe gününün bitimine kadar yasaktır. 1. cümlede adı geçen etkinliklere 
katılmak ta yasaktır. 
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(5) Etkinliği düzenleyen kişinin 7. maddenin 2. fıkrasının öngördüğü uygun bir 
koruma ve hijyen konsepti oluşturması halinde fuarlar, kongreler, sempozyumlar, 
ticari sergiler, özel pazarlar ve benzeri etkinliklere 2. veya 3. fıkranın öngördüğü üst 
sınırın üzerine çıkılacaksa, 1. maddenin 1. cümlesi ve 4. fıkrasından farklı olarak 
yerel polis makamlarınca katılımcıların sayısından bağımsız olarak izin verilebilir. 
Temas takibi amacıyla katılan kişilerin isimleri 8. madde uyarınca bir listeye 
kaydedilmelidir; bu isim listeleri bir ay boyunca saklanmalıdır. 1. cümle uyarınca 
verilen izne, enfeksiyonun gidişatına bağlı olarak iptal edilebileceği çekince kaydı 
konmalıdır; ayrıca 1. cümle uyarınca verilen izin, ancak koruma ve hijyen konseptinin 
1. cümle uyarınca koyduğu koşulların uygulanması ve konsepte uyulmasını sağlama 
şartlarını koyarak verilmelidir. 

(6) Anayasanın 8. maddesine göre (açık alanda veya kapalı mekanlarda) kamuya 
açık olan veya olmayan toplantılar, 1. fıkranın 1. cümlesi ve 2. ve 4. fıkralarında 
belirtilen yasaktan muaf tutulur. Bu etkinliklerin, acil veya spontane toplantılar değilse, 
toplantının duyurulmasından en az 48 saat öncesinden telefonla, yazılı olarak, 
elektronik olarak veya tutanak tutularak ilgili idare amirliğine bildirilmesi 
gerekmektedir. İlgili idare amirliği bu toplantıyı, Koronavirüs SARS-CoV-2’den 
koruma ve mücadele etme amacıyla sınırlayabilir veya toplantının yapılabilmesi için 
bazı şartlar koyabilir. 

(7) İnsan kalabalıklarına ve bir araya toplanmalarına,1. fıkranın 1. cümlesinden 
farklı olarak, şu durumlarda izin verilir: 

1. Anayasanın 12. maddesinin 1. fıkrası uyarınca mesleki görevlerin icra 
edebilmesi amacıyla, 

2. Kamu hizmeti görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla veya yasaların 
uygulanmasını sağlayıcı organ olarak, 

3. Kamu toplu taşıma araçlarının kullanılması amacıyla, 

4. Satış noktalarına, hizmet sunan işletmelere ve açık olan diğer özel veya 
kamusal kurumlara gidilmesi bağlamında, 

5. 2. ve 3. bölümlerde adı geçen kuruluşlara gidilmesi bağlamında. 

MADDE 3 

Ağız-Burun Maskesi 

(1) Kamusal toplu taşıma araçları ve buna bağlı olan tesisler kullanılırken, kapalı 
mekandaki bir satış noktasına girerken bir ağız-burun maskesi takılması zorunludur. 

(2) Ağız-burun maskesi, herhangi bir etiketten, özelliklerinin belirtilmesinden veya 
sertifikalı koruyucu kategorisinden bağımsız olan uygun bir tekstilden yapılmış 
koruyucu bir bariyerdir ve niteliği gereği damlacık parçacıklarının öksürme, hapşırma 
ve konuşma yolu ile yayılmasını azaltıcı özelliğe sahiptir; şal, eşarp, boyun körüğü, 
bandanalar (buff), pamukludan veya diğer uygun malzemelerden el yapımı maskeler 
veya benzeri kumaşlardan yapılmış olanlar da uygundur. 

(3) 1. fıkra aşağıda belirtilen kişiler için geçerli değildir: 

1. 6 yaş atındaki çocuklar, 
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2. İşitme engelliler veya ağır işiten kişiler, bu kişilerin refakatçileri ve gerektiğinde 
bu kişiler ile iletişimde bulunan kişiler, 

3. Herhangi bir engeli olan kişiler, hamileler veya sağlık nedenlerinden dolayı 
ağız-burun maskesi takması olanaksız olan veya bunun kendisinden talep 
edilemeyecek olan kişiler. 

MADDE 4 

İşletmelerin Kapatılması 

Kulüpler, diskotekler, gösteri ve kutlama salonları, eğlence işletmeleri ve benzeri 
eğlence yerleri, müşteri trafiğine açılamaz. Bu mekanların 1. cümlede belirtilen 
amaçlar dışında kullanılmasına izin verilir; bu kullanım 5. maddenin genel kurallarına 
göre düzenlenir. 

MADDE 4a 

Fuhuş etkinlikleri yasağı 

Fuhuş etkinlikleri düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi, Federal Almanya Fahişeleri 
Koruma Yasasının 2. maddenin 6. fıkrası uyarınca yasaktır. 

MADDE 5 

Kuruluşlara Getirilen Genel Talepler 

(1) 4. maddenin 1. cümlesinde adı geçmeyen tüm satış noktaları, hizmet sunan 
işletmeler ve diğer özel ve kamusal kurumlar, müşteri trafiğine ilgili yasanın 
hükümlerinin ve 2. maddenin izin verdiği nispette açılabilir. 2. ve 3. bölümlerde 
belirtilen kuruluşlar için orada açıklanan özel hükümler geçerlidir. 

(2) Kuruluşun sorumlusu, örneğin işletmecisi, 

1. 1. maddenin 1. ve 2. fıkralarında belirtilen temas kısıtlamalarına uyulmasını 
sağlamakla yükümlüdür; 

2. 7. maddenin 1. fıkrasına uygun bir koruma ve hijyen planı veya işletmelerde 
yapılacak bir etkinlikte 7. maddenin 2. fıkrasına uygun bir işletme koruma ve 
hijyen planı oluşturması gerekmektedir; 

3. Kapalı mekanlarda tüm müşterilerin veya kuruluşa gelenlerin isimleri 8. madde 
uyarınca enfeksiyon zincirinin takip edilebilmesi amacıyla bir listeye 
kaydetmelidir. 

3. bent şu kuruluşlar için geçerli değildir: 

1. satış noktaları için, 

2. eğitimlere katılan kişilerin isim ve iletişim bilgilerini (telefon numarası veya e-
posta adresi) belirterek kayıt yaptırmış olması halinde, meslek eğitimi, ileri 
eğitim ve ilave eğitimler sunan kamusal veya özel kurumlar, 
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3. kapalı yüzme havuzları, kapalı spor tesisleri, tiyatrolar, operalar ve konser 
salonları, buluşma mekanları ve diğer buluşma yerleri hariç olmak üzere geri 
kalan kamusal kuruluşlar. 

MADDE 6 

Hizmet Sektörü ve Zanaat 

Hizmet sektöründe çalışanlar ve zanaatkârlar, sundukları hizmetleri verirken 
kişiden kişiye olan mesafeyi en az 1,5 metre olarak korumayı sağlayamadıklarında, 
bu hizmetleri müşterilerini Koronavirüs SARS-CoV-2 enfeksiyonundan korumak için 
uygun olduğunu düşündükleri hijyen önlemlerini aldıktan sonra sunmalarına izin 
verilir. 

MADDE 7 

Koruma ve Hijyen Konseptleri 

(1) Bir koruma ve hijyen konsepti, söz konusu somut yere ilişkin olan uygun 
önlemleri mantıklı bir şekilde tanımlamalıdır. 

1. 1. maddenin 1. ve 2. fıkralarında belirtilen mesafe kurallarına nasıl uyulacağı; 
örneğin içeriye giriş sınırlamalarının, müşterilerin masaya oturma 
zorunluluğunun veya servis yapma zorunluluğunun belirlenmesi, 

2. Enfeksiyondan sakınmak için hangi hijyen önlemlerinin ve kurallarının 
öngörüldüğü; örneğin koruma düzeneklerinin kurulması veya ikincil bir önlem 
olarak ağız-burun maskesi takılması zorunluluğu getirilmesi, düzenli olarak 
temizlik yapılması veya ikincil bir önlem olarak dezenfekte edilmesi, 

3. Kapalı mekanlarda yeterince havalandırmanın nasıl sağlanacağı, örneğin, 
titizlikle yapılacak bir havalandırma için molaların belirlenmesi veya 
havalandırma için vantilatör kurulması. 

Etkinliklerde ayrıca etkinliğin yapıldığı yerin mekansal kapasitesine bağlı olarak 
içeride bulunmasına izin verilecek kişi sayısının en yüksek sınırının belirlenmesi; bu 
üst sınırın 2. maddenin 2. veya 3. fıkraları uyarınca aşılmaması gerekmektedir; 
2. maddenin 5. fıkrasına göre yapılan etkinliklerde daha yüksek bir üst sınır 
belirlenebilir. Belirlenen üst sınırın aşılmamasını sağlamak için uygun önlemler 
alınmalıdır. Kurallaşmış örnekler 1. cümlenin 3. alt bendi uyarınca geçerlidir. Bir 
etkinlik mekanında birden fazla etkinlik salonu bulunması halinde, ziyaretçi akımının 
zamansal ve mümkün olduğunca mekansal olarak da birbirinden nasıl ayrı tutulacağı 
belirlenmelidir. Böyle bir durumda etkinlikler eşzamanlı olarak başlamamalıdır. 

(2) Bir işletme koruma ve hijyen konsepti, 1. maddede belirlenen talepleri yerine 
getirmeli, bundan başka iş güvenliğine ilişkin düzenlemeleri de içermelidir. İş 
güvenliğine ilişkin tüm düzenlemelerin oluşturulması ve uygulanmasına kadar, 
mekansal durumun ve yapılması gereken işin türü 1,5 metrelik asgari mesafeye izin 
vermediği durumlarda, uygun bir koruma camı veya plakası ya da bir ayırma tertibatı 
ile veya ikincil bir önlem olarak ağız-burun maskesi takılması ile asgari koşullar yerine 
getirilmelidir. 
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(3) 1. veya 2. maddelerin öngördüğü koruma ve hijyen konsepti talep üzerine 
yetkili denetleme makamına ibraz edilmelidir. 

(4) Sağlık, Kadın ve Tüketiciyi Koruma Senatörü, 1. ve 2. fıkralara ilişkin olarak 
önlemlerin gerçekleştirilmesi hakkında bir talimatname çıkartılabilir. 

MADDE 8 

Temas Takibi Amacıyla İsim Listeleri Tutulması 

Bu Yönetmelikte talep edilmesi halinde, enfeksiyon zincirinin takip edilebilmesi 
amacıyla kuruluşun sorumluları tarafından kişilerin isimleri, iletişim bilgileri (telefon 
numarası veya e-posta adresi) ve kuruluşa ya da gösteri mekanına giriş ve çıkış 
saatleri kayıt edilir; üçüncü kişilerin bu kişisel bilgilere ulaşması engellenmelidir; 
listeler üç hafta saklanmalıdır. Bir gösteriyi izlemek veya bir kuruluşu ziyaret etmek 
isteyen kişiler, kendisine servis yapılmasını isteyen müşteriler ancak kişisel bilgilerini 
böyle bir listeye kayıt ettirdikten ve listenin belirli bir süre saklanmasına onay 
verdikten sonra kuruluş veya işletmeye girebilir. İletişim bilgilerini toplamakla yükümlü 
kişilere bildirilen bilgiler gerçeğe uygun olmak zorundadır; bu bilgiler mesleki bir görev 
çerçevesinde toplanıyorsa iş iletişim bilgilerini bildirmek yeterlidir. Enfeksiyon 
zincirinin takip edilebilmesi açısından gerekli olması halinde, yetkili Sağlık Dairesinin 
bu bilgileri isteme hakkı bulunmaktadır. 1. cümlede belirtilen saklama süresi 
dolduktan sonra iletişim bilgileri silinmelidir. 

2. Bölüm 
Hastaneler, Bakım Evleri, Tekrar Topluma Kazandırmaya İlişkin Hizmet Sunan 
Kurumlar, Engelliler İçin Atölyeler, Müşterek Konaklama Kurumları ve Benzeri 

Kurumlar 

MADDE 9 

Hastaneler 

(1) Hastaneler ve ayakta ameliyat yapan kurumlar, makineli yoğun bakım tıbbi 
müdahale kapasitelerini 48 saatten fazla kullanılmayacaksa, planlanabilir hasta 
kabulü, ameliyatı ve diğer tıbbi müdahaleleri gerçekleştirebilirler. Hastaneler, normal 
servislerde yeterli sayıda yatak ve COVID-19 hastalarının bakımı için gerekli olan 
yoğun bakım ve oksijen cihazı olan yeterli sayıda yatak bulunmasını sağlamakla 
yükümlüdür. Hastaneler, şimdiye dek hazır tutulan yoğun bakım ve oksijen cihazı 
kapasitelerini bundan sonra da COVID-19 hastalarının bakımı için hazır 
bulundurmakla yükümlüdürler. 

(2) Hastanelerde COVID-19 hastalarının bakımı için ayrılması gereken 
kapasitelere ilişkin detayları, Koronavirüs SARS-CoV-2 enfeksiyonlarındaki yeni 
gelişmeler göre Sağlık, Kadın ve Tüketiciyi Koruma Senatörü belirlemektedir. 
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MADDE 10 

Ziyaret Saatlerinin Düzenlenmesi 

(1) 3. fıkranın belirlediği istisnaların yerine getirilmesi koşuluyla, ziyaretçilerin 
aşağıdaki kurumlara girmelerine izin verilmemektedir: 

1. Hastaneler, 

2. Ayakta ameliyat yapan kurumlar, 

3. Hastanelerde sunulan tıbbi bakım hizmetleri ile karşılaştırılabilecek hizmetler 
sunulan tedbir ve rehabilitasyon merkezleri, 

4. Diyaliz merkezleri, 

5. Gündüz klinikleri, 

6. Doğumhaneler, 

7. 1 – 6 bentlerinde belirtilen kurumlar ile karşılaştırılabilecek tedavi veya bakım 
kurumları. 

(2) Aşağıdaki kuruluşlarda yaşayanlar, 2. fıkra uyarınca hazırlanan ziyaret 
konseptinin izin verdiği ölçüde ziyaretçi kabul etme hakkına sahiptir: 

1. Federal Almanya Sosyal Hizmetler Kanununun On Birinci Cildinin 
71. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, tam yatılı bakım merkezleri, 

2. Federal Almanya Sosyal Hizmetler Kanununun Dokuzuncu Cildinin 
2. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, engellilerin gündüz ve geceleri kaldıkları 
tekrar topluma kazandırmaya ilişkin hizmetler sunan kurumlar, 

3. Özel korumaya muhtaç insanların yaşadığı tam yatılı bakım kurumları ve 
tekrar topluma kazandırmaya ilişkin hizmetler sunan kurumlar, Bremen İkamet 
ve Bakım Yasasının 9. maddesi uyarınca bakım ve koruma kurumları, Bremen 
İkamet ve Bakım Yasasının 8. maddesinin 3. fıkrası uyarınca hizmeti 
sunanların sorumluluğu altındaki ortak evler, Bremen İkamet ve Bakım 
Yasasının 5. maddesinin 2. fıkrasının 2. ve 4. bentleri uyarınca gündüz bakım 
kurumları ve kısa süreli bakım kurumları. 

1. cümlede belirtilen kuruluşlar, ilgili kuruluşun şartlarını dikkate alan ve ilgili güncel 
gereklere göre sürekli ayarlanan bir ziyaret konsepti planlamakla yükümlüdür. 
Hazırlanan ziyaret konsepti kuruluşun internet sitesinde açıklanmalı ve aşağıdaki 
şartları yerine getirmelidir: 

1. Hem kuruluşta yaşayan kişi hem de ziyaretçide, olası bir Korona virüsü SARS-
CoV-2 enfeksiyonuna ilişkin herhangi bir semptomun bulunmaması 
gerekmektedir. 

2. Ziyaretçinin geleceğini önceden bildirmesi ve kurumun ziyaretçiyi kayıt etmesi; 
enfeksiyon zincirinin takip edilebilmesi amacıyla ziyaretçiler temas takibi 
amacıyla 8. madde uyarınca isim listelerine kayıt edilmelidir. 
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3. Kurum sakinlerinin ve ziyaretçilerinin hijyen önlemleri konusunda 
bilgilendirmeleri, hijyen önlemleri konusunda bilgilendirme yapıldığının 
belgelendirilmesi. 

4. 3. madde ziyaretçiler için aynı şekilde geçerlidir; ziyaretçiler, ziyaret ettikleri 
kişiyle ve diğer kişilerle kendi arasında en az 1,5 metre mesafe tutmalıdır; bu 
kural, 1. maddenin 2. fıkrasının 1. bendi uyarınca kurum sakininin ve 
ziyaretçinin ağız-burun maskesi takması ve hem ziyaretçinin hem de ziyaret 
edilen kişinin ziyaret öncesinde ve sonrasında ellerini dikkatle dezenfekte 
etmesi halinde geçerli değildir. 

5. Ziyaretçiye kurum sakininin yanına kadar bir personel eşlik etmelidir. 

Bulunulan yerin ortam şartları enfeksiyondan korunma açısından yeterli olanakların 
alınmasına izin vermediği taktirde, ziyaret konseptinde farklı koşullar öngörülebilir, 
ancak bunlar gerekçelendirilmelidir. Kuruluş özellikle ziyaretlerin önceden 
kararlaştırılmasını öngörebilir. Bulunulan yerin ortam şartlarının elverdiği veya gerekli 
kıldığı durumlarda, tekrar topluma kazandırmaya ilişkin hizmetler sunan kurumlarda 
farklı kurallar konulabilir, ancak bunlar gerekçelendirilmelidir. 

(3) 1. ve 2. maddelerde belirtilen kuruluşlar, özel bir nedenden dolayı geçerli bir 
menfaat bulunması halinde, gerektiğinde belirli şartlar koyarak istisnalar yapabilir. Bu 
şekilde geçerli bir menfaat, özellikle reşit olmayanlarda, doğum yapanlarda, acil bir 
durumda, palyatif durumlarda, uzun süreli hastalıkları olanların bakımında, çok ağır 
hastaların ve ölmekte olan hastaların bakımında veya bakımın bakım ve koruma 
yetkisi olan kişi tarafından yapıldığında bulunur. 

(4) 1. ve 2. fıkralarda belirtilen ziyaret yasağı, kurumlara mesleki görevin icra 
edilmesi amacıyla girilmesini kapsamaz. Yasaların uygulanmasını sağlayan kişilere, 
özellikle hakimlere, dava yardımcılarına mesleki görevlerini icra etmesi için ve tedbir 
vekaletnamesi ya da tıbbi vasiyetnamesi gereğince hukuki temsil görevlerini icra 
etmek isteyen kişilere ertelenemeyecek hukuki işlemlerin veya kişisel görüşmelerin 
yerine getirilmesi için kuruma girmelerine izin verilmelidir. 

MADDE 11 

Günlük Bakım Yapan Kurumlar 

Gündüz bakım kurumları, Bremen İkamet ve Bakım Yasasının 5. maddesinin 
2. fıkrasının 2. bendi uyarınca çalışabilirler. Sağlık Dairesinin gündüz bakım kurumları 
için oluşturduğu eylem yardımı çalışma süreçleri sırasında uygulanmalıdır. Buna 
göre, bakım sunulan kişilerin sayısı bakım sözleşmesinde belirtilenin yarısı ile 
sınırlandırılmalıdır; bu sınırlamanın üzerine çıkılması, ancak eylem yardımının 
2. cümledeki talimatlarına uyulması ve personel kapasitesinin buna imkan vermesi 
halinde izin verilir. 

MADDE 12 

(Kaldırıldı) 
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MADDE 13 

Engelliler için Onaylı Atölyeler 

(1) Sosyal Hizmetler Kanununun Dokuzuncu Cildinin 219. maddesinin 1. fıkrası 
(atölyeler) uyarınca çalıştırılan engelliler için onaylı atölyeler, engellilerin çalıştırılması 
ve bakımına 2. ve 3. fıkraların öngördüğü ölçüde izin verilir; uygunluk incelemesi, 
meslek öğrenim ve çalışma alanlarını kapsar. Sosyal Hizmetler Kanununun 
Dokuzuncu Cildinin 56. – 59. maddelerinde tanımlanan hizmet sunma ilkeleri 
geçerliliğini korur. 

(2) Engellilerin çalıştırılması ve bakımı için temel koşullar şunlardır: 

1. Atölyeyi sunan kuruluşun 7. maddenin 2. fıkrasında tanımlanan bir koruma ve 
hijyen konsepti oluşturması gerekmektedir; 

2. 8. madde uyarınca yabancıların atölyeye girmesi için temas takibi amacıyla 
isim listeleri tutulmalıdır; 

3. İçeri girecek kişinin geçerli bir onay bildirimi bulunmalıdır; onay bildirimi yapma 
etkisi olmayan kişiler için, böyle bir onay bildirimini yapabilecek başka bir 
kişinin onay bildirimi bulunmalıdır; 

4. Atölyeyi sunan kuruluşun kendi organize ettiği ya da bu organizasyon için 
başka bir kuruluşu görevlendirdiği taşıma servisi için de 3. madde geçerlidir; 

(3) Atölyeyi sunan kuruluş, enfeksiyondan korunmak için gerekli olan hijyen 
kurallarının uygun bir şekilde anlatılmış olmasına rağmen, büyük bir olasılıkla bunları 
yerine getiremeyecek olan kişileri çalıştırma ve bakım hizmetleri kapsamının dışında 
bırakabilir. Atölyeyi sunan kuruluş bu kişiler için alternatif hizmet sunma teklifleri 
sağlamalıdır. 

MADDE 14 

Engelliler için Gündüz Teşvik ve Destek Merkezleri ve Grupları 

(1) Zihinsel engelliler veya çoklu engelliler için gündüz teşvik ve destek merkezleri 
ve Sosyal Hizmetler Kanununun Dokuzuncu Cildinin 219. maddesinin 3. fıkrası 
uyarınca sunulan teşvik ve destek grupları için –3. fıkrası hariç tutulmak üzere– 
13. madde hükme uygun olarak geçerlidir. 

(2) Hizmetleri sunan kuruluş, mevcut mekanın büyüklüğü, münferit durumlarda 
engellilik durumunun türü ve şiddetine bağlı olarak veya başka nedenlerden dolayı 
yasal enfeksiyondan koruma standartlarının gerektiği gibi yerine getirilmesi mümkün 
olmadığında, gruptaki kişilerin sayısını duruma göre ayarlanmalı veya alternatif 
modeller düzenlemeleriyle duruma uydurulmalıdır. 

Bu dosya
 eski

dir! 

Dilin
izd

e yü
rürlükte

 olan her bir k
uralı F

AQ (so
rular&cevaplar)  

başl
ığı 

altın
da https://

www.bremen.de/co
rona-international adresin

de bulabilirs
iniz. 



No. Özgür Hansa Şehri Bremen Resmi Gazetesi 7 Ekim 2020 509 
  

MADDE 15 

Mültecilerin, Mevsimsel İşçilerin, Evsizlerin, Kalacak Yeri Olmayanların 
Müşterek Konakladıkları Kurumlar 

1. maddenin 1. fıkrasında belirtilen mesafe kurallarına, prensip olarak Mültecilerin, 
mevsimsel ive diğer işçilerin, evsizlerin ve kalacak yeri olmayanların müşterek 
konakladıkları evlerde uyulmalıdır. 1. maddenin 2. fıkrasının 1. bendinde belirtilen 
kişiler dışında kalanların 1,5 metrelik asgari mesafeyi korumalarını sağlayabilmek 
için, 1. cümlede belirtilen kurumlardan birisine yerleştirilen kişilerin sayısı 
sınırlandırılmalıdır. 

3. Bölüm  
Çocukların Gündüz Bakım Kuruluşlarında Destek ve Teşvik Görmesi Kanunu 
Kapsamında Çocuklara Gündüz Bakım Hizmeti Sunan Gündüz Çocuk Bakım 

Kurumları (Bremen Gündüz Bakım Kuruluşları ve Gündüz Çocuk Bakımı 
Kanunu); Okullar ve Diğer Eğitim Kurumları, Diğer Meslek Eğitimi, İleri Eğitim 

ve İlave Eğitim Kurumları ve Erken Yardım Kurumları 

MADDE 16 

Bremen Gündüz Bakım Kuruluşları ve Gündüz Çocuk Bakımı Kanunu Uyarınca 
Çocuklara Bakım Hizmeti Sunan Gündüz Çocuk Bakım Kurumları 

(1) Kamusal ve özel gündüz çocuk koruma ve bakım kuruluşları, oyun evi 
merkezleri ve özyardım oyun grupları, 2. – 6. maddelerdeki talimatlar doğrultusunda 
bakım ve destek yardımı sunabilirler. 

(1a) Erken yardımlar 2. maddenin talimatları doğrultusunda sunulabilir. 

(2) Kuruluşların, 7. maddenin 1. fıkrasına uygun bir koruma ve hijyen konsepti 
oluşturması gerekmektedir; 7. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesinin 1. bendi, mesafe 
kuralının uygulanması yerine, 3. fıkranın 1. cümlesinin öngördüğü kohort prensibine 
göre uygulanması sağlanacak şekilde düzenlenmelidir. Koruma ve hijyen 
konseptinde, ziyaretçi akımının zamansal ve mümkün olduğunca mekansal olarak da 
birbirinden nasıl ayrı tutulacağı belirlenmelidir. 

(3) Bakım ve koruma hizmetleri sabit kohortlarda verilecektir. Uzman personel, 
kuruluşun işleme şartları elverdiğince, daima kohortlarda çalışmalıdır. Bir kohort en 
fazla 60 çocuğu kapsamalıdır. Farklı kohortlar iç ve dış alanlarda birbirinden ayrı 
tutulmalıdır. Bakılan çocukların ismi her gün bir listeye kaydedilmelidir. 

(4) 1. maddede belirtilen kuruluşlar, 2. madde uyarınca koruma ve hijyen 
konseptinin uygulanması sağlandığı ve personel kapasitesinin buna imkan verdiği 
müddetçe, sürmekte olan Kita (gündüz çocuk koruma ve bakım kuruluşu) yılına 
kayıtlı olan tüm çocuklara, bakım sözleşmesinde belirtilen bakım kapsamındaki 
hizmetleri verir. 1. cümlede belirtilen nedenlerden dolayı bakım saatlerinin azaltılması 
gerektiğinde, Sosyal Hizmetler Kanununun Sekizinci Cildinin 8a maddesinde ve 
Federal Medeni Kanunun 1666. maddesinde belirtilen nedenlerden dolayı veya çok 
ağır mağduriyet durumundan dolayı bir tehlikeyi önlemek için bakımı üstlenilmiş olan 
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çocuklar bu sınırlandırmanın dışında kalır. Bu konudaki daha fazla detayı şehir 
belediyeleri düzenler. 

(5) Büyükçe insan toplulukları oluşması önlenebildiği müddetçe; müze, oyun 
bahçesi veya botanik bahçesi gibi 1. maddede belirtilen kuruluşların dışında kalan 
tesislere gidildiğinde veya üçüncü kişilerin sunduğu hizmetler çocukların ait olduğu 
kohortlar içinde gerçekleştirilmelidir. Bu bağlamda güncel mesafe ve hijyen kuralları 
geçerlidir. Sunulan hizmet bir kuruluşta verildiğinde, bu kuruluşun 7. maddenin 
1. fıkrasına uygun olan bir koruma ve hijyen konsepti düzenlemesi gerekir. 

(6) Üçüncü kişilerin kamusal ve özel kuruluşlarda sunduğu gündüz çocuk koruma 
ve bakım hizmetleri, ancak bu hizmete ayrı bir oda tahsis edilmesi halinde 
gerçekleştirilebilir. 

MADDE 17 

Bremen Okul Yasası Uyarınca Okullar ve Diğer Eğitim Kurumları 

(1) Kamusal ve özel okullar, hem derslerin yapılması hem de bütün gün sunulan 
bakım ve koruma hizmetleri çerçevesinde aşağıdaki fıkraların talimatları 
doğrultusunda açıktır. Üçüncü kişilerin okullarda sunduğu hizmetler, 2. fıkradaki 
talimatlar doğrultusunda gerçekleştirilir. Okul dışında bulunan mekanların öğretim 
açısından kullanımına, 2. maddede belirtilen kurallara bu kuruluşlarda da uyulması 
halinde izin verilir. 

(2) 7. maddenin 1. fıkrasına uygun bir koruma ve hijyen konsepti düzenlenmesi 
gerekmektedir; 7. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesinin 1. bendi öğrenciler için, 
mesafe kuralının uygulanması yerine, 3. fıkranın 1. cümlesinin öngördüğü kohort 
prensibine göre uygulanması sağlanacak şekilde düzenlenmelidir. Koruma ve hijyen 
konseptinde, ziyaretçi akımının zamansal ve mümkün olduğunca mekansal olarak da 
birbirinden nasıl ayrı tutulacağı belirlenmelidir. Koruma ve hijyen konsepti, 
laboratuvar veya atölye gibi belirli ders odaları için özel temizlik kuralları öngörebilir. 
Belirlenen koruma ve hijyen konseptinin, özellikle havalandırma konseptinin yerine 
getirilmesi sağlanmalıdır. 

(2a) Genel öğretim ve meslek eğitimi veren okullarda ağız-burun maskesi 
takılması, 3. maddenin 2. fıkrası uyarınca zorunludur. Bu zorunluluk, binaların 
aşağıda belirtilen bölümlerinde geçerli değildir: 

1. Yemekhaneler ve yemek yenmek için öngörülmüş alanlar 

2. Sınıflar ve laboratuvar veya atölye gibi belirli ders odaları 

Bu zorunluluk aşağıda belirtilen kişiler için geçerli değildir: 

1. İlkokul öğrencileri 

2. Kendi ofis ve çalışma odaları dahilinde çalışmakta olan personel 

Uygun koruma camı veya plakası ya da bir ayırma tertibatı bulunmaması halinde, 
2. cümlenin 2. bendinde belirtilen kurallardan farklı olarak, 2. fıkrada belirtilen koruma 
ve hijyen konsepti uyarınca laboratuvar veya atölye gibi belirli ders odalarında ağız-
burun maskesi takılması zorunluluğu öngörülebilir. Buna bağlı olarak 3. maddenin 
3. fıkrası da geçerlidir. 
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(3) Fiziksel olarak orada bulunarak okulda yapılan öğretim ve bütün gün sunulan 
bakım ve koruma hizmetleri, prensip olarak grup üyelerinin olabildiğince 
değiştirilmeden aynı tutulduğu sabit gruplarda yapılacaktır (kohort prensibi). Kohortlar 
(sabit gruplar) olabildiğince küçük tutulmalıdır. Fiziksel olarak orada bulunarak okulda 
yapılan öğretimin süresi, 2. madde uyarınca koruma ve hijyen konseptine uyulması 
ve mevcut personel ve mekansal kaynaklar açısından gerekli olduğunda, normal 
öğrenim süresinden daha kısa olabilir. Böyle bir durumda, imkanlar elverdiğince ağır 
mağduriyet durumlarında sunulan bakım hizmetinin 6. sınıf öğrencilerini de içerecek 
şekilde sunulması sağlanmalıdır. Bundan başka, okullarda diğer bakım, koruma ve 
destek sunma hizmetleri de verilebilir. 

(4) Bu konudaki ve özellikle 3. fıkranın öngördüğü kohort prensibi konusundaki 
daha fazla detayı Çocuk ve Öğretim Senatörü düzenler. 

MADDE 18 

(Kaldırıldı) 

4. Bölüm 
Ev Karantinasında İzolasyon 

MADDE 19 

Enfekte Olmuş Kişiler ve Kategori I Bağlamında Olan Kişilerle Kurulan Temas 

(1) Kendisine laboratuvar teşhisi ile Koronavirüs SARS-CoV-2 ile enfekte olduğu 
tanısı koyulan bir kişinin (enfekte olmuş kişi), enfekte olduğu laboratuvar teşhisi ile 
doğrulandığı andan itibaren, yaşadığı evi veya kurumu Sağlık Dairesinin kesin onayı 
olmadan terk etmesi yasaktır (tecrit). Bu kişinin bu süre içerisinde kendisi ile aynı 
evde yaşamayan kişileri misafir etmesi yasaktır. Bu talimatlar, en erken laboratuvar 
testinin yapıldığı günden 14 gün sonra, aşağıdaki kriterlerin yerine getirilmesi 
durumunda sona erer: 

a) Koronavirüs SARS-CoV-2 akut enfeksiyonuna dayalı semptomların en az 48 
saatten beri görülmemesi ve  

b) muayene eden hekim tarafından onaylanması halinde. 

(2) Enfekte olmuş bir kişi ile, bu kişide ilk belirtilerin ortaya çıkmasının ikinci 
gününden itibaren yakın temasta (örneğin; en az 15 dakika süre ile 1,5 metreden az 
bir mesafe ile yüz yüze veya daha kısa bir süre çok yakın temasta) bulunmuş olan 
(Kategori I bağlamında temas kurulan kişi) bir kişinin, enfekte olan kişinin laboratuvar 
teşhisi ile enfekte olduğu tespit edildiği andan itibaren ve enfekte olan bir kişi ile en 
son yakın temas kurduğu günden başlamakla birlikte, 14 gün boyunca yaşadığı evi 
veya kaldığı kurumu terk etmesi veya bu süre içinde aynı evde yaşamayan kişiler 
tarafından ziyaret edilmesi, yetkili Sağlık Dairesinin bundan farklı bir tutuma izin 
vermediği sürece, yasaktır. 
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MADDE 20 

Ülkeye Giriş ve Çıkışlar 

(1) Yurtdışından kara, deniz veya hava yolu ile Özgür Hansa Şehri Bremen’e giriş 
yapmış ve şehre girişinden önceki 14 gün içindeki herhangi bir zaman 6. fıkra 
uyarınca risk bölgesi olarak tanımlanmış bir yerde bulunmuş olan kişiler, yetkili Sağlık 
Dairesinin bu konuda farklı bir davranışa onay vermediği sürece, şehre girişlerinden 
hemen sonra en kısa yoldan evlerine veya uygun olan başka bir konuta giderek 
girişten sonraki 14 gün boyunca kendini burada izole etmekle yükümlüdür; bu 
yükümlülük, ülkeye Federal Almanya’nın herhangi başka bir eyaletinden giriş yapmış 
olan kişiler için de geçerlidir. 1. cümlede tanımlanan kişilerin bu süre içinde kendisiyle 
aynı haneye mensup olmayan kişileri misafir kabul etmeleri yasaktır. 

(2) 1. fıkranın 1. cümlesinde belirtilen kişiler, Bremen Belediyesinde yetkili Yerel 
Polis Makamı ile ve Bremerhaven Belediyesinde yetkili Sağlık Dairesi ile derhal 
irtibata geçmek ve 1. fıkrada tanımlanan koşulların bulunduğunu bildirmekle 
yükümlüdürler. 1. fıkranın 1. cümlesi kapsamındaki kişiler ayrıca, kendilerinde Robert 
Koch Enstitüsünün belirlediği aktüel kriterlere göre COVID-19 hastalık belirtilerinin 
görüldüğü anda, derhal bir hekim ile irtibata geçmekle yükümlüdür. 

(3) Bremen Özgür Hansa Şehrine sadece transit geçiş yaparak başka bir yere 
gitmek için giriş yapmış kişiler, 1. fıkranın 1. cümlesi kapsamına girmez; bu kişiler 
Özgür Hansa Şehri Bremen bölgesini dolaysız yoldan derhal terk etmelidir. Bunun 
için Özgür Hansa Şehri Bremen üzerinden gerekli transit geçiş yapılmasına izin 
verilir. 

(4) Bundan başka, Koronavirüs SARS CoV-2 enfeksiyonuna ilişkin herhangi bir 
belirtisi bulunmadığını belirten Almanca veya İngilizce dillerinde kağıt veya dijital 
olarak doktor raporu bulunan ve bu raporu yetkili Sağlık Dairesine derhal ibraz eden 
kişiler, Sağlık Dairesinin bu rapora itiraz etmemesi halinde, 1. fıkranın 1. cümlesi 
kapsamına girmez. Nitelik güvencesi bulunan (akredite olan), uzmanlık alanı uygun 
olan bir laboratuvarın düzenlediği bir bulgu veya tanı doktor raporudur. 1. cümlede 
belirtilen Koronavirüs SARS CoV-2 enfeksiyonuna ilişkin herhangi bir belirtisi 
bulunmadığını belirten doktor raporunun, Avrupa Birliği ülkelerinden birinde veya 
Robert Koch Enstitüsünün açıkladığı ülkelerden birinde Federal Almanya’ya giriş 
yapmadan en çok 48 saat önce moleküler biyolojik bir test sonucunda verilmiş olması 
gerekir. 48 saatlik sürenin başlama noktası, test sonucunun tespit edildiği tarih ve 
saattir. 

(5) 3. ve 4. fıkralar, sadece orada belirtilen kişilerde Robert Koch Enstitüsünün 
güncel kriterlerinde yer alan SARS-CoV-2 Koronavirüs ile enfekte olma belirtilerinin 
görülmemesi halinde geçerlidir. Giriş yaptıktan sonraki 14 günlük süre içinde, Robert 
Koch Enstitüsünün güncel kriterlerinde yer alan COVID-19 hastalığına işaret eden 
semptomların belirmesi halinde, 2. ve 3. fıkralarda tanımlanan kişiler derhal yetkili 
Sağlık Dairesi ile bu konuya ilişkin olarak irtibata geçmelidirler. 

(6) 1. fıkrada risk bölgesi olarak sözü edilen bölge, Federal Almanya’ya giriş 
yapıldığı tarihte Koronavirüs SARS-CoV-2 enfeksiyonu açısından yüksek risk alanı 
olarak tanımlanmış, Federal Almanya dışında kalan bir devlet veya bir bölgedir. Risk 
bölgesi sınıflandırılması, Federal Sağlık Bakanlığı, Federal Dışişleri Bakanlığı ve 
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Federal İçişleri, İnşaat ve Anayurt Bakanlığı tarafından yapılır ve Robert Koch 
Enstitüsü tarafından yayınlanır. 

MADDE 21 

Ev Karantinasındaki Tecrit Esnasında Gözlemler ve Yükümlülükler 

(1) 19. ve 20. maddelerde belirtilen kişiler, tecrit süresince Enfeksiyondan Koruma 
Yasasının 29. maddesi uyarınca Sağlık Dairesi tarafından gözetim altında 
tutulacaklardır. Bu kişiler, tüm gerekli muayenelerin yapılmasına ve muayene 
malzemelerinin Sağlık Dairesi görevlileri tarafından alınmasına izin vermekle 
yükümlüdür. Bunlar, bilhassa dıştan yapılan muayeneleri, röntgen tetkiklerini, cilt ve 
mukoza örneklerini, aynı zamanda kan alınmasını içermektedir. Gerekli muayene 
malzemesinin Sağlık Dairesinin talebi üzerine hazır edilmesi zorunludur. İlgili kişiler 
Sağlık Dairesinin talimatlarına uymak zorundadır. Bu kişiler Sağlık Dairesi tarafından 
çağrılabilirler. İlgili kişiler ayrıca, Sağlık Dairesi tarafından görevlendirildiğini belirten 
kimliğini gösteren kişilerin soruşturma veya tetkik amaçlı olarak evine girmesine izin 
vermek ve görevlilerin talepleri doğrultusunda sağlık durumuna ilişkin her türlü bilgiyi 
vermek zorundadırlar. 

(2) İlgili kişiler izolasyonları sona erinceye kadar, aşağıda belirtilen işlemleri ve 
belgelendirmeleri yapmakla yükümlüdür: 

- Koşullar gerektiriyorsa, günde iki kez −sabahları ve akşamları− vücut ısılarını 
ölçmeleri; 

- Mümkün olduğunca semptomlar, vücut ısısı, genel aktiviteler ve başka kişilerle 
temaslara ilişkin (geride kalmış günler hakkında hatırladığı kadarıyla) günlük 
tutmaları gerekmektedir. 

Ayrıca aşağıda belirtilen (hijyen) kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir: 

- Aynı evde kalmayan kişilerle –mümkün olduğunca– teması en aza indirmek, 

- Aynı evin içindeki diğer hane üyeleri ile aynı anda ve aynı mekanda bir arada 
bulunmamaları; zamansal izolasyon örneğin, hane sakinleri ile yemeklerin 
birlikte değil de, değişik zamanlarda yenmesi ile sağlanabilir; mekansal 
izolasyon örneğin, hane üyeleri ile aynı odada değil de, başka bir odada 
kalınması ile sağlanabilir, 

- Öksürürken ve hapşırırken diğer insanlara arkasını dönmek ve diğer insanlar 
ile arasındaki mesafeye dikkat etmek; öksürür, hapşırırken ağzı ve burnu 
dirseğin iç kısmına tutmak veya bir mendil kullanmak ve mendili kullandıktan 
sonra hemen çöpe atmak, 

- Elleri düzenli bir şekilde su ve sabunla dikkatle yıkamak ve elleri yüze 
değdirmekten kaçınmak gerekmektedir. 
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MADDE 22 

İstisnalar 

(1) Ev karantinasında izolasyonda olan kişi, hayat kurtarmak veya sağlığın 
korunması için zorunluluk teşkil eden durumlarda 19. madde ve 20. maddenin 
1. fıkrasından farklı olarak, yaşadığı evi veya kurumu terk edebilir veya misafir kabul 
edebilir. Böyle bir durumda, diğer insanlara olan tüm temaslar en asgari düzeye 
indirilmelidir. 

(2) Bundan başka Bremen Belediyesi alanında Sağlık Dairesi ve Bremerhaven 
Belediyesi alanında İdare Kurulu, gerekçelendirilmiş ağır mağduriyet durumlarında 
veya tesisin belirtilen alanlarının işlevselliğini sağlamak için başka muafiyetlere de 
izin verebilirler. Dilekçe verme yetkisine, tesisin belirtilen alanlarından sorumlu hizmet 
amiri, işveren veya bu hizmeti veren kişi bunu serbest meslek sahibi olarak yapıyorsa 
kişinin kendisi sahiptir. 

MADDE 22a 

Yerel önlemler ve tamamlayıcı düzenlemeler 

(1) Enfeksiyondan Koruma Yasası uyarınca hangi resmi makamların yetkili 
olduğunu düzenleyen yönetmeliğin 4. maddesinin 1 ve 1a fıkraları uyarınca yetkili 
olan resmi makamlar, sağlığın korunması açısından zorunlu olması halinde daha 
ayrıntılı kararlar alabilir. 

(2) Bremen veya Bremerhaven belediyeleri bölgesinde, Robert Koch 
Enstitüsünün açıklamaları doğrultusunda SARS-CoV-2 Koronavirüs yeni 
enfeksiyon sayısının yedi gün içinde 100 000 kişi başına 35’i (insidans değeri) 
geçmesi halinde, Bremen Belediyesi bölgesinde Nizam Dairesi (Ordnungsamt), 
Bremen liman bölgesinde Özgür Hansa Şehri Bremen Liman Dairesi (Hansestadt 
Bremisches Hafenamt) ve Bremerhaven Belediyesi bölgesinde İdare Kurulu 
(Magistrat) 1. fıkra nazarı itibara alınmadan genel talimatname ile aşağıdaki 
önlemleri yürürlüğe koyabilir:  

1. Kamuya açık veya kiralanmış kapalı alanlarda yapılacak özel kutlamaların 
2. maddenin 2. ve 3. fıkralarından farklı olarak, kutlamaya katılanların 
sayısını en fazla 50 kişi ile sınırlandırabilir. 

2. Kutlamayı düzenleyen kişinin talebi halinde, 7. maddenin 1. fıkrasının 
öngördüğü uygun bir koruma ve hijyen konsepti oluşturulduğu veya 
işletmelerin düzenlediği bir etkinlikte işletmenin talebi halinde7. maddenin 
2. fıkrasının öngördüğü uygun bir koruma ve hijyen konsepti oluşturulduğu 
takdirde, yetkili Sağlık Dairesi 1. bentte öngörülen sayı hakkında istisna 
yapılmasına izin verebilir; verilen izin SARS-CoV-2 koronavirüsten koruma 
ve mücadele etme amacıyla bazı şartlar koyabilir. 

(3) Bremen veya Bremerhaven belediyeleri bölgesinde, Robert Koch 
Enstitüsünün açıklamaları doğrultusunda SARS-CoV-2 Koronavirüs yeni 
enfeksiyon sayısının yedi gün içinde 100 000 kişi başına 50’yi (insidans değeri) 
geçmesi halinde, Bremen Belediyesi bölgesinde Nizam Dairesi (Ordnungsamt) 
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Bremen liman bölgesinde Özgür Hansa Şehri Bremen Liman Dairesi (Hansestadt 
Bremisches Hafenamt) ve Bremerhaven Belediyesi bölgesinde İdare Kurulu 
(Magistrat) 1. fıkra nazarı itibara alınmadan genel talimatname ile aşağıdaki 
önlemleri yürürlüğe koyabilir:  

1. Kamuya açık veya kiralanmış kapalı alanlarda yapılacak özel kutlamaların 
2. maddenin 2. ve 3. fıkralarından farklı olarak, kutlamaya katılanların 
sayısını en fazla 25 kişi ile sınırlandırabilir. 

2. Kapalı alanlarda veya açık havada yapılacak diğer etkinliklere 2. maddenin 
2. ve 3. fıkralarından farklı olarak, 

a) en fazla 100 kişinin 
b) ve alkollü içki satılacak/ikram edilecekse, en fazla 25 kişinin katılmasına 

izin verebilir. 
3. Kutlamayı düzenleyen kişinin talebi halinde, 7. maddenin 1. fıkrasının 

öngördüğü uygun bir koruma ve hijyen konsepti oluşturulduğu veya 
işletmelerin düzenlediği bir etkinlikte işletmenin talebi halinde7. maddenin 
2. fıkrasının öngördüğü uygun bir koruma ve hijyen konsepti oluşturulduğu 
takdirde, yetkili Sağlık Dairesi 1. bent  ve 2. bendin a) alt bendi öngörülen 
sayı hakkında istisna yapılmasına izin verebilir; verilen izin SARS-CoV-2 
koronavirüsten koruma ve mücadele etme amacıyla bazı şartlar koyabilir. 

4. 3. maddenin 2. ve 3. fıkraları uyarınca, kamu hizmet binaları ve resmi 
dairelerdeki giriş, merdiven sahanlığı, koridorlar, asansörler gibi ulaşım 
alanlarına ve sıhhi alanlara girildiğinde, bekleme odalarında bulunulduğu 
müddetçe bir ağız-burun maskesinin takılma zorunluluğu koyabilir. 

1. fıkranın 4. bendi uyarınca bir Genel Yönetmelik çıkarılmadan önce, İşyeri 
Doktorları, İşyeri Güvenlik Mühendisleri ve Diğer Uzmanlar için İş Güvenliği 
Yasasının 2. maddesi uyarınca, adı geçen kuruluş ve resmi dairelerin işyeri 
doktorları dinlenmelidir. 1. fıkranın 4. bendi; mahkemeler, adli infaz kurumları, 
polis infaz görevlerinin yerine getirildiği kuruluşlar ve bu Yönetmeliğin 2. ve 
3. Bölümlerinde adı geçen kuruluşlar için geçerli değildir. 

(4) Genel Yönetmeliğin süresi, 2. veya 3. madde uyarınca sınırlandırılacaktır; 
söz konusu insidans değerinin arka arkaya yedi gün boyunca sınır değerin altına 
düşmesi halinde genel talimatname yürürlükten kalkacaktır. 

5. Bölüm 
Son Düzenlemeler 

MADDE 23 

İdari suçlar 

(1) Enfeksiyondan Koruma Yasasının 73. maddesinin 1a fıkrasının, 24. bendi 
uyarınca, aşağıdaki davranışlarda bulunan kişi, kasten veya ihmalden dolayı nizama 
aykırı hareket etmiş olur: 
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1. 2. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesi ve bununla bağlantılı olarak 2. maddeye 
aykırı olarak, katılımcı sayısını sınırlandırma kuralına uymadan kapalı 
mekanlarda bir etkinlik düzenleyen veya hijyen ve koruma konsepti 
oluşturmayan veya temas takibi amacıyla isim listesi tutmayan veya ortamın 
yeterince havalandırılması sağlamayan veya böyle bir etkinliğe katılan, 

2. 2. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesi ve bununla bağlantılı olarak 3. maddeye 
aykırı olarak, katılımcı sayısını sınırlandırma kuralına uymadan açık havada 
bir etkinlik düzenleyen veya hijyen ve koruma konsepti oluşturmayan veya 
temas takibi amacıyla isim listesi tutmayan veya böyle bir etkinliğe katılan, 

2a. 2. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesi ile 5. fıkranın birlikte kullanılmasıyla 
bunlara aykırı olarak, bir etkinliği izinsiz düzenleyen veya temas takibi 
amacıyla isim listesi tutmayan veya bu listeyi saklamayan veya verilen izinde 
belirtilen şartlara uymayan veya böyle bir etkinliğe katılan, 

2b. 3. maddenin 1. fıkrasına aykırı olarak, 3. fıkrada belirtilen istisnai izin 
olmaksızın ağız-burun maskesi takmayan, 

3. 4. maddenin 1 cümlesine aykırı olarak, bir kuruluşu kullanıma açan, 

3a 4a maddesine aykırı olarak bir fuhuş etkinliği organize eden veya 
gerçekleştiren, 

4. 5. maddenin 2. fıkrasının 1. cümlesinin 1. bendine aykırı olarak, bir kuruluşun 
sorumlusu olarak 1. maddenin 1. ve 2. fıkraları uyarınca mesafe kurallarına 
uyulmasını sağlamayan, 

5. 5. maddenin 2. fıkrasının 1. cümlesinin 2. bendine aykırı olarak, bir kuruluşun 
sorumlusu olarak 7. maddenin 1. veya 2. fıkraları gereğince koruma ve hijyen 
konsepti düzenlemeyen, 

6. 5. maddenin 2. fıkrasının 1. cümlesinin 3. bendine aykırı olarak, bir kuruluşun 
sorumlusu olarak kapalı mekanlarda sunulan etkinlikler ve hizmetlerde 
katılımcıların isimlerini 8. madde uyarınca enfeksiyon zincirinin takip 
edilebilmesi amacıyla bir listeye kaydetmeyen, 

7. 6. maddeye aykırı olarak, bir hizmeti veya bir zanaat hizmetini hijyen 
kurallarına uymadan veren, 

7a. 8. maddenin 3. cümlesine aykırı olarak, gerçeğe uygun olmayan iletişim 
bilgileri bildiren, 

8. 10. maddenin 1. fıkrasına aykırı olarak, ve 3. maddede belirtilen istisnai izin 
olmaksızın ziyarete giden, 

9. 10. maddenin 2. fıkrasının 2. cümlesine aykırı olarak, hedef gruba özgü bir 
ziyaret konsepti hazırlamayan, 

10. 13. veya 14. maddelere aykırı olarak, koruma ve hijyen konsepti oluşturmadan 
bir bakım hizmeti veya bir önlem sunmayan, 

11. 16. veya 17. maddelere aykırı olarak, bir koruma ve hijyen konsepti 
oluşturmayan veya mesafe ve hijyen kurallarına uymayan, 
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12. 19. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesine aykırı olarak evinden veya bir 
kuruluştan dışarı çıkan veya 19. maddenin 1. fıkrasının 2. cümlesine aykırı 
olarak 22. maddede belirtilen istisnai nedenlerin bulunmamasına rağmen 
misafir kabul eden, 

13. 19. maddenin 2. fıkrasının 1. cümlesine aykırı olarak evinden veya bir 
kuruluştan dışarı çıkan veya 19. maddenin 2. fıkrasının 2. cümlesine aykırı 
olarak 22. maddede belirtilen istisnai nedenlerin bulunmamasına rağmen 
misafir kabul eden, 

14. 20. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesine aykırı olarak, doğrudan kendi evine 
veya uygun başka bir konuta gidip kendisini sürekli olarak orada izole etmeyen 
veya 20. maddenin 1. fıkrasının 2. cümlesine aykırı olarak 22. maddede 
belirtilen istisnai nedenlerin bulunmamasına rağmen misafir kabul eden, 

15. 20. maddenin 2. fıkrasının 1. cümlesine aykırı olarak, yetkili Yerel Polis 
Makamı veya yetkili Sağlık Dairesi ile iletişime geçmeyen veya iletişime 
zamanında geçmeyen, 

16. 20. maddenin 3. fıkrasının 1. cümlesine aykırı olarak, Özgür Hansa Şehri 
Bremen’i dolaysız yoldan terk etmeyen, 

17. 21. maddenin 1. fıkrasına aykırı olarak, kendisine yapılması gereken muayene 
ve tetkikleri reddeden, bunların yapılmasına katkıda bulunmayan, Sağlık 
Dairesinin talimatlarına uymayan, evine girilmesine izin vermeyen veya bilgi 
vermeyi reddeden. 

İhlaller 25.000 avroya kadar para cezaları ile cezalandırılabilir. 

(2) Enfeksiyondan Koruma Yasasının 28. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesi veya 
30. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesi veya 31. maddesi uyarınca doğrudan 
uygulanabilir düzenlemelere aykırı davranış, yukarıda belirtilen maddelerin her biri bu 
Yönetmelik ile birlikte, Enfeksiyondan Koruma Yasasının 73. maddesinin 
1a fıkrasının 6. bendi uyarınca ceza gerektirir ve 25.000 avroya kadar para cezası ile 
cezalandırılabilir. 

MADDE 24 

Temel Hakların Sınırlandırılması 

Bu yasal yönetmelik ile, kişinin özgürlüğü (Anayasanın 2. maddesinin 2. fıkrasının 
2. bendi), toplanma özgürlüğü (Anayasanın 8. maddesi), serbest dolaşım ve ikamet 
seçme hakkı (Anayasanın 11. maddesinin 1. fıkrası) ve konutun dokunulmazlığı 
(Anayasanın 13. maddesinin 1. fıkrası) temel hakları sınırlandırılmaktadır. 

MADDE 25 

Yürürlüğe Girme, Yürürlükten Kalkma, Değerlendirme 

(1) Bu Yönetmelik ilan edildiği tarihten bir gün sonra yürürlüğe girer. Aynı 
zamanda, 1 Ekim 2020 tarihli Yönetmelik (Bremen Resmi Gazetesi, Sayfa 954) ile 
değiştirilmiş olan 15 Eylül 2020 tarihli SARS-CoV-2 Koronavirüs ile İlgili Yeni 
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Enfeksiyonlardan Korunmaya İlişkin Onyedinci Yönetmelik (Onyedinci Korona 
Yönetmeliği) (Bremen Resmi Gazetesi, Sayfa 925) yürürlükten kalkmaktadır 

(2) Bu Yönetmelik 3 Kasım 2020 gününün sonunda yürürlükten kalkacaktır. 

(3) Yönetmelik koyucusu, bu Yönetmelikle temel haklara getirilen 
sınırlandırmaların sürdürülmesine dayanak olup olmadığını sürekli değerlendirecektir. 

Bremen, 6 Ekim 2020 

Sağlık, Kadın ve Tüketiciyi Koruma Senatörü 
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22. Maddenin 2. Fıkrasına Ek 

I. Sağlık İşleri 

Can kurtarma ekipleri de dahil olmak üzere sağlık çalışanları (doktorlar, bakım 
personeli), yaşlılara bakım evlerinde çalışanlar da dahil olmak üzere ayakta bakım 
hizmeti ve yatılı bakım evleri çalışanları, temizlik personeli ve idari personel gibi 
sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi için çeşitli görevleri üstlenen çalışanlar, 
hastanelerde çalışan diğer personel (çeşitli tıp alanlarında uzman çalışanlar da dahil), 
doktor muayenehaneleri ve diş doktor muayenehanelerinde, laboratuvarlarda 
çalışanlar, tedarik alanı çalışanları, eczaneler, ilaç üreticileri ve tıbbi ürünler 
üreticilerinde çalışanlar, ayrıca ebeler ve veterinerlik ve hayvan bakımı yapan 
kuruluşlarda çalışanlar ve tekrar topluma kazandırmaya ilişkin hizmetler sunan 
kurumlarda çalışanlar. 

II. Kamu Hizmetleri 

 Özgür Hansa Şehri Bremen Senatörlük Makamları 

 Bremen Eyaleti Temsilciler Meclisi (Çalışanlar ve Milletvekilleri) 

 Bremerhaven Şehir Meclisi (Üyeler) 

 Bremerhaven Belediye Meclisi (Çalışanlar ve Milletvekilleri) 

 Bremen Sağlık Dairesi 

 Bremen Nizam Dairesi 

 Bremen Nüfus Dairesi 

 Bremen Göçmen Dairesi 

 Bremen Halk Bürosu (ve ona bağlı hizmet kurumları) 

 Bremen Polisi ve Bremerhaven Yerel Polis Makamı 

 Bremen ve Bremerhaven İtfaiyeleri 

 Özgür Hansa Şehri Bremen’in emniyetini sağlayan görevleri yerine getiren diğer 
resmi makamları ve örgütleri, Bremen ve Bremerhaven Belediyelerinin bilhassa 
Afetten Koruma Kurumu olmak üzere diğer emniyet görevlerini sağlayan resmi 
makamları ve örgütleri 

 Bremen Savcılığı 

 Bremen Başsavcılığı 

 Bremen Eyaleti Mahkemeleri 

 Bremen Eyaleti Adli İnfaz Kurumları 

 Özgür Hansa Şehri Bremen Liman Dairesi (= liman bölgesinde Nizam Dairesi 
görevini icra etmektedir) 
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 Bremen Eyaleti Gıda Maddeleri Denetimi, Hayvanları Koruma ve Veterinerlik 
Hizmetleri 

 Kimyasal, Hijyen ve Veterinerlik İşleri Eyalet Araştırma Dairesi 

 Bremen Eyaleti Ölçü ve Ayarlar Dairesi 

 Bremen Eyaleti Sınai ve Esnaflık Denetim Dairesi 

 Jobcenter, Çalışma Ajansı 

 Karayolları ve Trafik Dairesi 

 Sosyal Hizmetler Dairesi 

 Bremen Sosyal Bakım ve Entegrasyon Dairesi 

 Eyalet Kasası 

 Sosyal Sigortalar, Sosyal Transferler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumları 

 Çocuk ve gençlere yardım eden özel kuruluşlar, mülteci ve evsiz olanlara yardım 
eden kuruluşlar, yaşlılara ve özürlü olanlara yardım eden kuruluşlar ve madde 
bağımlılarına ve diğer bağımlılıkları olanlara yardım eden kuruluşlar 

 Çocuk gündüz bakımevleri 

 Okullar 

 Yatılı bakım kurumları (örneğin, eğitime ilişkin yardımlar) 

 Eyalet veri koruma ve bilgi özgürlüğünden sorumlu kurum  

 Performa Nord 

 Diğer eyaletler ve belediyelerin 1–29 arasındaki ilgili kurumları 

 Diplomatik ve konsolosluk ilişkilerini yürüten kurumlar ve Avrupa Birliği 
organlarının ve uluslararası örgütlerin işlevselliğini sağlamak için gerekli olan 
kurumlar 

III. Kritik Altyapı 

 İkmal ve arıtım (elektrik, su, enerji, atık): örneğin Hansewasser, Bremer 
Stadtreinigung (Bremen Şehir Temizliği İşletmesi), SWB/Wesernetz, akaryakıt 
ikmali (HGM Energy) 

 Transport ve trafik 

 Bremischer Deichverband am rechten Weserufer (Weser’in sağ kıyısında 
bulunan Bremen Nehir Birliği) 

 Bremischer Deichverband am linken Weserufer (Weser’in sol kıyısında bulunan 
Bremen Nehir Birliği) 

 Gıda: gıda sanayi, gıda maddeleri perakendeciliği, tarım ve bahçıvanlık, tedarik 
ve lojistik de dahil olmak üzere 
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 Bilgi teknolojisi ve telekomünikasyon 

 Finansman ve sigorta işleri: bankalar, borsalar, sigorta şirketleri, sosyal sigorta 
işleri, sosyal transferler, finans hizmetleri sunanlar 

 Medya ve kültür: kamu yayın (televizyon ve radyo), basılı ve elektronik basın, 
kültürel varlıklar, sembolik anlam taşıyan mimari yapılar 

 bremenports GmbH & Co. KG 

 Weser’de ve limanda „Lotsenbrüderschaften und Lotsenversetzbetrieb“ 
(kılavuzluk kamu tüzel kuruluşları ve kılavuzların yer değiştirme işletmeleri) 

 Deniz aşırı liman bölgesinde EUROGATE Technical Services 

 Fischereihafenbetriebsgesellschaft (Balıkçı Limanı İşletme Şirketi) 

 DFS Deutsche Flugsicherung GmbH (Alman Uçuş Güvenliği Şirketi) 

 BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung 
(BIS Bremerhaven Yatırım Desteği ve Şehir Geliştirme Şirketi), WFB, Messe 
Bremen (Bremen fuarı) 

 Flughafen Bremen GmbH (Bremen Hava Limanı Şirketi)  

 Akaryakıt istasyonları 

 Cenaze defin işlemleri şirketleri 

 Immobilien Bremen ve Seestadt Immobilien Bremerhaven (emlakçılar) 

 Yatılı bakım kurumları (örneğin, eğitime ilişkin yardımlar) 

 Avukatlar 

 Federal Medeni Kanunun 1896. maddesi uyarınca bakım ve koruma dernekleri 
ve yasal vasiler 

 Özel güvenlik hizmetleri sunan şirketler 
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