
Korona pandemisi: Almanya çapında “Acil Durum” Federal Yasası 

24 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 00.00 itibariyle Federal Parlamentonun ve Federal 

Konseyin çoğunluk ile oyladığı yeni Enfeksiyon Koruma Yasası ülke çapındaki acil durum 

düzenlemesi ile birlikte yürürlüğe giriyor. Federal Yasa, belirli yedi günlük insidans 

değerlerine bağlı olarak 100.000 nüfuslu bir belediye veya ilçede, yeni koronavirüs 

enfeksiyonlarını mümkün mertebe önlemek için günlük hayatta farklı şekillerde kısıtlamalar 

öngörüyor. Belediye, ülke çapındaki eşit düzenlemeler nedeniyle 25 Nisan 2021 Pazar günü 

saat 24'e kadar alınmış olan genel kararları uzatmayacak. 

Sokağa çıkma yasağı bundan böyle saat 22.00 ile 05.00 arasında geçerli olacak.  

En önemli kurallara genel bir bakış 

Enfeksiyon Koruma Yasasının ülke çapındaki “Acil Durumu” (kaynak: Federal Hükmet / 

Federal Resmi Gazetesi) üç gün art arda yedi günlük insidans değerinin 100’ün altına 

düşmemesi durumunda ayrıca aşağıdaki düzenlemeleri öngörüyor: 

 Özel temaslar çerçevesinden bir hane maks. bir başka kişi ile bir araya gelebilir. Özel 

temas kısıtlamalarının ihlali cezaya çarptırılır. 

 Günlük ihtiyaçlar ve hayati hizmetler sağlayan iş yerleri açık kalacak. Doğrudan 

pazarlama, içecek mağazaları, sağlıklı beslenme mağazaları, bebek mağazaları, 

eczaneler, tıbbi malzeme satan mağazalar, eczaneler, optikçiler, işitme cihazı 

işletmecileri, benzin istasyonları, gazete bayileri, kitapçılar, çiçekçiler, hayvan 

malzemeleri marketleri, hayvan yemi marketleri, bahçe malzemeleri marketleri ve 

toptancılar bunlar arasında sayılır. Tüm işletmelerde geçerli hijyen konseptleri ve 

maske zorunluluğu (tıbbi maske veya FFP2 maskesi) dikkate alınmalıdır. 

 150’nin altına olan yedi günlük insidans değerinde tüm dükkanlarda randevu ve 

güncel bir negatif test sonucu ile alışveriş yapılabilir. Ludwigshafen’de şu anda yedi 

günlük insidans değeri 254,3 (kaynak: Robert Koch Enstitüsü 22 Nisan 2021) 

civarında seyrettiğinden ,150’den itibaren ülke çapında acil durum öngörüldüğü için 

şehirde önlemler sıkılaştırıldı. Ludwigshafen’in genel kararı ile yapılan şimdiye kadarki 

düzenlemelerden farklı olarak, sayılar 150’yi aştığında perakende satışta randevulu 

alışverişe artık izin verilmiyor. Yani, günlük ihtiyacın ötesinde hizmet veren dükkanlar 

kapatmak zorundadır. 

 Hizmet alanında açıkça yasaklanmayan her şey aynı kalıyor, örn. bisiklet ve araba 

tamirhaneleri, banka ve tasarruf bankaları, postaneler v.b. 

 Saat 22.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkmak yasaktır, spor, koşu veya tek başına 

yürüyüş en geç saat 24.00’e kadar yapılabilir. Bu saatlerde sadece işe gitmek, tıbbi 

yardım almak veya köpek gezdirmek gibi geçerli nedenlerle evden çıkılabilir. 

 İnsidans değeri 100’ü aştığında dönüşümlü eğitime geçen okullarda öğretmenler ve 

öğrenciler haftada iki kez korona testi yaptırmak zorundadır. İnsidans değeri 165’i 

aştığında okullarda yüz yüze eğitim ve kreşlerde temel bakım yapılmayacak. Son 

sınıflar ve özel eğitim okullarında istisnai düzenlemeler yapılabilir. Ludwigshafen’de, 

19 Nisan itibariyle ortaokul ve meslek okullarında tamamen uzaktan eğitime geçildi. 

Şehirdeki ilkokullarda ve özel eğitim okullarında bu uygulama 26 Nisan itibariyle 

geçerli olacak. Okullarda acil durumlar için bakım olanağı sunulacak. 

 Sadece tıbbi, tedavi, bakım ve psikolojik destek amaçlı yakın temaslı hizmetlere izin 

veriliyor. Kuaför ve ayak bakım hizmetleri, müşterilerin günlük negatif korona testi 



ibraz etmeleri şartıyla verilebilir. Ancak buralarda da maske zorunluluğu devam 

ediyor. 

 Gastronomi ve otel işletmeleri kapalı kalacak, gel-al ve teslimat servisi devam ediyor. 

Boş zaman ve kültür merkezleri kapalı kalacak, ancak dış mekanlar, hayvanat 

bahçeleri ve botanik bahçeler istisnadır. Bunlar, güncel bir negatif test sonucu ile 

ziyaret edilebilir. 

 Sadece tek başında veya iki kişi veya aynı hanenin fertleri ile birlikte spor yapılabilir. 

14 yaşın altındaki çocuklar, en çok beş kişilik gruplar şeklinde açık havada temassız 

spor yapabilir. 

 Home office zorunluluğu güçlendirilecek: Çalışanlar, bundan böyle özel imkanları 

çerçevesinde, home office çalışmayı da kabul etmek zorundadır. 

Daha fazla bilgiyi Federal Hükumetin web sayfasında www.bundesregierung.de ve Federal 

Resmi Gazetesinin web sayfasında www.bgbl.de bulabilirsiniz. En önemli kuralların bir 

özetini grafik şeklinde, Rheinland-Pfalz eyaletinin web sayfasında corona.rlp.de bulabilirsiniz. 


