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Özgür Hansa Şehri Bremen Resmi Gazetesi 

2020 12 Ekim 2020 tarihinde ilan edilmiştir No. 111 

 

SARS-CoV-2 Koronavirüs Yeni Enfeksiyonlarından Korunmaya İlişkin 
Onsekizinci Yönetmeliğin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik  

12 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: 

Madde 1 

6 Ekim 2020 tarihli Onsekizinci Korona Yönetmeliğinin (Bremen Resmi Gazetesi, 
Sayfa 1086) 22a maddesinin 3. fıkrası aşağıdaki gibi şekillendirilmiştir: 

“(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) 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. Kendi evi ve etrafı çevrili mülkü dışında kalan yerlerde, 2. maddenin 
1. fıkrasından farklı olarak, en fazla beş kişinin bir araya gelmesine izin verilir; 
iki farklı hanenin birlikte yaşayan üyelerinin ve 1. maddenin 2. fıkrasının 1. ve 
2. bentlerinde belirtilen kişilerin bir araya gelmesi bunun dışında kalır. 

2. Etkinliklere, 2. maddenin 2. ve 3. fıkralarının izin verdiğinden farklı olarak,  

a) en fazla 100 kişinin katılmasına, 
b) kamuya açık veya kiralanmış kapalı alanlarda yapılacak özel kutlamalara 

en fazla 25 kişinin katılmasına 
izin verilir. 

3. 2. bendin a) ve b) alt bentleri uyarınca yapılan alkollü içki satılacak/ikram 
edilecek etkinliklere en fazla 10 kişinin katılmasına izin verilir. 
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4. Gastronomi işletmelerinin yalnızca saat 06:00 ile 23:00 arasında açık 
olmasına izin verilir. 

5. Alkollü içeceklerin satışı ve verilmesinin yalnızca saat 06:00 ile 23:00 arasında 
yapılmasına izin verilir. 

6. Kendi evi ve etrafı çevrili mülkü dışında kalan yerlerde beşten fazla kişiden 
oluşan bir grupta 1. maddenin 1. fıkrasında belirtilen asgari mesafeye 
uyulmalıdır; iki farklı hanenin birlikte yaşayan üyelerinin ve 1. maddenin 
2. fıkrasının 1. ve 2. bentlerinde belirtilen kişilerin bir araya gelmesi bunun 
dışında kalır. 

7. 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 maskesi takma zorunluluğu vardır; mahkemeler, adli 
infaz kurumları, polis infaz görevlerinin yerine getirildiği kuruluşlar ve 2. ve 
3. Bölümlerde adı geçen kuruluşlar bunun dışında kalır. 

8. Küçük Sanatlar Yönergesinin 67. maddesi çerçevesinde kurulan haftalık 
pazarlarda, kamusal alanların ortalamadan fazla insan kalabalıklarının geçtiği 
veya bulunduğu, 1. maddenin 1. fıkrasının 1. cümlesinde belirtilen asgari 
mesafeye uyulmayacağının hesaplanabileceği bölümleri ve meydanlarında –ki 
bu alanlar somut olarak belirtilecektir– 3. maddenin 2. ve 3. fıkraları uyarınca 
ağız-burun maskesi takma zorunluluğu vardır. 

9. Talep üzerine, 7. maddenin 1. fıkrasının öngördüğü uygun bir koruma ve 
hijyen konsepti oluşturulduğu veya bir işletmenin düzenlediği bir etkinlikte 
7. maddenin 2. fıkrasının öngördüğü uygun bir koruma ve hijyen konsepti 
oluşturulduğu takdirde, yetkili Sağlık Dairesi 2. bendin a) ve b) alt bentlerinde 
öngörülen sayı hakkında istisna yapılmasına izin verebilir; verilen izin SARS-
CoV-2 koronavirüsten koruma ve mücadele etme amacıyla bazı şartlar 
koyabilir.” 

Madde 2 

Bu Yönetmelik ilan edildiği tarihten bir gün sonra yürürlüğe girer. 

Bremen, 12 Ekim 2020 

Sağlık, Kadın ve Tüketiciyi Koruma Senatörü 
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