Güncelleme: 29 Eylül 2022
Daha fazla bilgi, görülme oranları veya SSS için bkz. Baden-Württemberg.de

01 Ekim 2022 tarihinden itibaren korona düzenlemeleri
Eylül 2022 tarihinde Enfeksiyondan koruma yasasının federal hükumet tarafından uyarlanması ile bundan sonra münferit
önlemler artık eyaletlerin korona yönetmelikleri ile değil, enfeksiyondan koruma yasası ile düzenlenecektir.

Maske yükümlülüğü (tıbbi maske veya FFP2 maske)
» Toplu taşımacılıkta (ÖPNV)
» Personel için (faaliyete bağlı olarak diğer kişilerle fiziksel temas varsa):
»Ö
 PNV'de,
»D
 oktor, diş hekimi, fizik tedavi ve yardımcı tıbbın uygulandığı diğer muayenehanelerde,
»A
 rama kurtarma ekiplerinin tesislerinde, araçlarında ve görev yerlerinde,
»E
 vsizlere yardım tesislerinde,
»H
 astanelerde, bakım yurtlarında, diyaliz merkezlerinde, entegrasyona yardım tesislerinde ve
ayakta bakım hizmetlerinde,
»K
 amuya ait ve tıbbi araştırmalar, önleyici önlemler veya yatarak tedavi uygulama gibi sağlık
hizmetlerinin verildiği tesislerde.

Maske yükümlülüğü (FFP2 maske) – Düzenleme federal hükumet tarafından
» Toplu taşımacılıkta.
» Hastalar ve ziyaretçiler için:
»H
 astanelerde ve hastanelere benzer tıbbi tedavilerin uygulandığı rehabilitasyon tesislerinde,
»Y
 aşlı, engelli veya bakıma muhtaç kişilerin ve benzerlerinin bakımı ve ikameti için tam veya
kısmi yataklı hizmet veren tesislerde,
»D
 oktor, diş hekimi, fizik tedavi ve yardımcı tıbbın uygulandığı diğer muayenehanelerde,
»A
 yakta hizmet veren tesislerde,
»D
 iyaliz merkezlerinde,
»G
 ündüz kliniklerinde,
»K
 amuya ait ve tıbbi araştırmalar, önleyici önlemler veya ayakta tedavi uygulama gibi sağlık
hizmetlerinin verildiği tesislerde,
»A
 rama kurtarma hizmetlerinde
»A
 yakta veya yatarak tıbbi hizmet veren, diğer benzer tesislerde.
Maske yükümlülüğünden istisna:
» 5 yaş dahil ve altı çocuklar.
» FFP2 maske yükümlülüğünde, kamuya ait toplu taşıma araçlarında, 13 yaş dahil altı çocuklar bir
tıbbi maske de kullanabilirler.
» Sağlık nedenlerinden ötürü maske takamayan kişiler (doktor raporu gereklidir).
» Sağır ve duyma özürlü insanlar ve bunlarla iletişimde olan kişiler ve refakatçileri için.
» Diğer kişiler için başka ve en azından eşdeğer bir koruma mevcutsa.
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Test yükümlülüğü
» Hastanelerin ve tam veya kısmi yataklı bakım tesislerinin ve benzeri tesislerinin ziyaretçileri için
(federal düzenleme, lfSG Madde 28b, Fıkra 1, No. 3).
» Ayakta bakım hizmetlerinde ve benzer hizmetleri veren hizmet sağlayıcılarda çalışan kişiler için
mesleklerini icra ederken (Federal düzenleme, IfSG madde 28b, fıkra 1, No. 4).
» Entegrasyona yardımcı tesisler, ayakta bakım hizmetleri.
» Ağırlıklı olarak ruhsal gelişme ile entelektüel gelişimin yanı sıra fiziksel ve motor gelişime odaklanan özel eğitim ve danışma merkezlerinde (SBBZ), ilgili teşvik önceliklerine sahip ana okullarında, diğer teşvik öncelikleri olan özel eğitim ve danışma merkezlerinde.
» İltica başvurusunda bulunanların ve göçmenlerin vb. yerleştirilmesi için eyalet ilk kabul tesisleri.
» Ceza infaz kurumlarında vb.
Test yükümlülüğünden istisna:
» İtfaiye, arama kurtarma hizmetleri, polis ve afetten koruma güçleri görevdeyken.
» Bir acil operasyon, bir hasta nakli veya cenazeye refakat kapsamındaki ziyaretçiler, refakatçiler
ve diğer kişiler.
» Yukarıda belirtilen tesislerde sadece kısa bir süre için bulunan ve tesiste tedavi edilen, ilgilenilen veya bakımı yapılan kişilerle yine kısa bir süre temas etmeyen kişiler ile bir yaşının bitimine
kadarki çocuklar.

İzolasyon ve Karantina
» Konu ile ilgili ayrıntılı bir SSS'ı bulabileceğiniz adres Baden-Württemberg.de.
Federal Sağlık Bakanlığı: 1 Ekim tarihinden ülke genelinde hangi önlemler geçerli olacak?

Prensip olarak önerimiz:

Mesafenizi
koruyun

Hijyen kurallarına
uyun

Tıbbi veya FFP2
maske takın

Corona-Warn-App'ı
kullanın

Ortamı düzenli olarak
havalandırın

