Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) icrası
Koronavirüs pandemisi dolayısıyla
geçici sokağa çıkma sınırlaması
Bavyera Eyaleti
Sağlık ve Bakım Bakanlığı bildirisi
20.03.2020, dosya no. Z6a-G8000-2020/122-98
Bavyera Eyaleti Sağlık ve Bakım Bakanlığı, Enfeksiyondan Korunma Yasası (IfSG) md.
28 para. 1 cü. 1 ve 2'ye dayanarak ve Yetki Yönetmeliği (ZustV) md. 65 maddesi cü. 2
no. 2 ile bağlantılı olarak aşağıdaki genel kararnameyi yayınlamıştır.
Genel kararname
1. Herkes, kendi evi dışındaki insanlarla olan fiziksel ve sosyal teması mutlak gereklilik
temelinde asgariye indirmeye teşvik edilir. Mümkün olduğu sürece iki kişi arasında en az
1,5 m mesafe bırakılmalıdır.
2. Bütün yeme-içme işletmelerinin faaliyetleri yasaklanmıştır. Alıp götürülebilir yiyecek ve
paket servis hizmetleri faaliyetleri bundan hariç tutulmuştur.
3. Şu kurumların ziyaret edilmesi yasaktır:
a) Hastaneler ve hastanelerle kıyaslanabilir tıbbi bakım hizmetlerinin sunulduğu ihtiyati
bakım ve rehabilitasyon kurumları (IfSG md. 23 para. 3 no. 1 ve 3 kapsamındaki
kurumlar); en yakın aile efradı için doğum ve çocuk bölümleri ile palyatif bakım bölümleri
ve hospisler bundan hariç tutulmuştur.
b) Sosyal Güvenlik Kanunu 11. cildi (SGB XI) md. 71 para. 2 uyarınca yatılı bakım
kurumları.
c) Sosyal Güvenlik Kanunu 9. cildi (SGB IX) md. 2 para. 1 uyarınca gündüz ve gece
boyunca uyum yardımı sunulan engellilere yönelik kurumlar.
d) Bakım ve İkamet Kanunu (PfleWoqG) md. 2 para. 3 uyarınca klinik dışı yoğun bakım
amaçlı ayakta bakım hizmeti sunulan, IfSG md. 23 para. 6a uyarınca ayakta bakım
hizmetinin verildiği ortak daireler (IntensivpflegeWG'ler).
e) Huzurevleri ve yaşlı barınakları.
4. Kişilerin kendi dairelerinden ayrılmasına sadece haklı sebeplerin sunulması
durumunda izin verilir.

5. Başlıca haklı sebepler şunlardır:
a) Mesleki faaliyetlerin icrası.
b) Tıbbi bakım ve veterinerlik hizmetlerinden faydalanma (örn. doktor ziyareti, tıbbi
tedavi; kan bağışlarına açıkça izin verilir) ve tıbben zorunlu olduğu sürece yardımcı
meslek erbaplarını ziyaret (örn. psikoterapistler ve fizyoterapistler).
c) Gündelik ihtiyaç maddelerinin temini için yapılacak çıkışlar (örn. bakkallar, içecek
dükkanları, evcil hayvan mağazaları, postayla satış hizmetleri, eczaneler, zincir
eczaneler, tıbbi malzeme satış yerleri, gözlükçüler, işitme cihazı uzmanları, bankalar ve
para çekme otomatları, postane, benzin istasyonları, araba tamirhaneleri, kuru
temizlemeciler ve mektupla seçim evraklarının teslimi). Kuaför vb. hizmetlerden
faydalanılması gündelik ihtiyaç kapsamında sayılmaz.
d) Hayat ortakları, yaşlılar, hastalar veya kısıtlı kişilere (kurumlar dışında bulunan)
yapılacak ziyaretler ve söz konusu özel alandaki vasilik görevinin ifası.
e) Yardıma muhtaç kişilere ve reşit olmayanlara refakat.
f) Ölmek üzere olan kişilere refakat ve en yakın aile çevresindeki cenaze törenleri.
g) Temiz havada yalnız başına veya aile efradı ile ve başka bir grup oluşturmayacak
şekilde yapılacak spor ve egzersizler.
h) Hayvan bakımı için yapılacak eylemler.
6. Polis, sokağa çıkma sınırlamasının ifa edilmesini kontrol etmekle görevlendirilmiştir.
Kontrol durumunda haklı sebeplerin ilgili kişi tarafından ispatlanması gerekir.
7. Bu genel kararnamenin ihlali, Enfeksiyondan Korunma Yasası md. 73 para. 1a no. 6
uyarınca yasaya aykırılık olarak görülerek cezalandırmalara neden olabilir.
8. Yerel sağlık makamlarının geçerli düzenlemeleri bundan etkilenmez.
9. Bu genel kararname Enfeksiyondan Korunma Yasası md. 28 para. 3, md. 16 para. 8
uyarınca derhal uygulanır.
10. Bu genel kararname 21.03.2020 saat 00:00'da başlamak üzere 03.04.2020 günü
sonuna kadar yürürlükte kalır. Dolayısıyla sokağa çıkma sınırlamaları 03.04.2020 saat
24:00'te sona erer.
Gerekçe
Yeni koronavirüs SARS-CoV-2 toplumun tamamı ve sağlık sistemi için muazzam
zorluklar teşkil ediyor. Sadece birkaç gün içinde vaka sayısında yaşanan keskin artışla,
dünya geneli ile Almanya ve Bavyera çapında oldukça dinamik ve ciddiye alınması
gereken bir durum ortaya çıkmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü, virüsün yayılmasını

ve neden olduğu COVID-19 hastalığını 11 Mart 2020'de pandemi olarak sınıflandırdı.
Almanya nüfusunun sağlığı açısından risk düzeyi halihazırda yüksek olarak
derecelendiriliyor. COVID-19 oldukça bulaşıcıdır. Özellikle yaşlı insanlarda ve halihazırda
altta yatan hastalıkları olanlarda hastalığın seyri ciddi bir şekilde ilerliyor ve bu kişiler
hastalık dolayısıyla hayatını kaybetme riski taşıyor. Henüz bir aşı ya da spesifik bir tedavi
mevcut olmadığından, virüsün daha fazla yayılmasını geciktirmek için tüm tedbirlerin
alınması gerekiyor. Amaç, virüsün bulaşma hızını yavaşlatarak sağlık sistemi üzerindeki
genel yükü azaltmak, azami kapasiteye ulaşılmasından kaçınmak ve tıbbi bakım
sağlamaktır. Eyalet hükümeti bu amaçla çok sayıda tedbir almıştır.
IfSG md. 28 para. 1 cü. 1 uyarınca yetkili makam, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını
önlemek için gerekli olduğu ölçüde ve gerekli olduğu sürece gerekli koruyucu tedbirleri
alır.
Yetkili makam IfSG md. 28 para. 1 cü. 2 yarım cü. 2 uyarınca kişileri gerekli koruyucu
tedbirler sona erene kadar bulundukları yerden ayrılmamak veya belirlenen yerlere
girmemekle yükümlü kılabilir.
Ayrıntılı gerekçeler:
1. maddeye dair:
Özel ve kamusal alanlardaki sosyal temasların kapsamlı bir şekilde düşürülmesi veya
sınırlandırılması, yeni koronavirüs SARS-CoV-2'nin nüfusa bulaşmasının azaltılmasına
önemli bir katkı sağlar. Sokağa çıkma sınırlamaları bu amaca hizmet eder. Yayılmanın
yavaşlatılmasıyla beklenen COVID-19 kaynaklı ağır hastalık vakaları daha uzun bir
süreye yayılabilir ve hastanelerde bakım anlamında yaşanabilecek darboğazlarından
kaçınılabilir.
2. maddeye dair:
Koronavirüsün daha hızlı bir şekilde yayılmasını önlemek için, alıp götürülebilir yiyecek
ve paket servis hizmetleri hariç olmak üzere tüm yeme-içme işletmelerinin kapatılması
zorunludur. Yeme-içme işletmeleri, servis personeli ve konuklar arasında -masalar için
gerekli tedbirler alınarak konuklar arasında mesafe bırakılsa da- düzenli olarak
gerçekleşen ambalajsız içecek ve yiyecek alışverişi dolayısıyla koronavirüs bulaşma riski
teşkil ederler. Ayrıca, kişilerin bir araya geldiği yerler olarak, sürekli değişen insan
trafiğinden ötürü bulaşmalar bakımından yüksek risk taşırlar. Etkinlik ve ticari faaliyet
yasakları hakkında Bavyera Eyaleti Sağlık ve Bakım Bakanlığı ile Bavyera Eyaleti Aile,
Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın 16.03.2020 tarih, 51-G8000-2020/122-67 dosya
numaralı, 17.03.2020 tarih, Z6a-G8000-2020/122-83 dosya numaralı bildiriyle
değiştirilmiş genel kararnamesi kapsamında şimdiye değin uygulanan daha hafif tedbirler
bulaşma vakalarında bir azalma sağlamadığından, son çare olarak nüfusun sağlığını
korumak için yeme-içme işletmelerinin kapatılması zorunlu ve orantılı bir tedbirdir. Alıp
götürülebilir yiyecek ve paket servis hizmetleri faaliyetlerinin devamı bundan
etkilenmeyecektir. Bu özellikle yine haklı sebeplerden ötürü evlerinden ayrılamayan
kişiler için gereklidir.
3. maddeye dair:
Bahsedilen kurumlarda, yeni virüsün bulaşması durumunda sağlık durumları bilhassa
risk altına girecek kişilerin bakımı yapılmaktadır. Hastaneler, bakım tesisleri ve engelli
kurumlarını ziyaret haklarını sınırlayan Bavyera Eyaleti Sağlık ve Bakım Bakanlığı'nın
13.03.2020 tarih, G51b-G8000-2020/122-56 dosya numaralı, 17.03.2020 tarih, GZ6aG8000-2020/122-82 dosya numaralı bildiriyle değiştirilmiş genel kararnamesi
kapsamında düzenlenen daha az müdahaleci tedbirler bulaşma vakalarında bir azalma
sağlamadığından, bu bilhassa savunmasız kişi gruplarını korumak için son çare olarak
bu kurumların ziyaret edilmesi tamamen yasaklanmalıdır. Mevcut kararnameyle yalnızca
kurumların ziyareti yasaklandığı için tedavi amacıyla kurumlara yapılacak başvurular bu
kapsama dahil değildir. Virüs girişini önlemenin yanı sıra ziyaret yasağıyla sunulan tıbbi

bakım hizmeti de desteklenecektir. Bakım ve tıp hizmeti sunan personelin hastalık riski
azaltılacaktır. Dolayısıyla, adı geçen tıbbi kurumlar için alınan tedbirler bakım
kapasitelerinin korunmasına da katkıda bulunacaktır ve bu nedenle genel halk sağlığını
korumak adına gereklidir.
4.-6. maddelere dair:
Yeni bulaşma vakalarındaki büyük artış ve bu seyrin şimdiye değin büyük ölçüde kontrol
altına alınamaması nedeniyle, etkinlik ve ticari faaliyet yasakları hakkında Bavyera
Eyaleti Sağlık ve Bakım Bakanlığı ile Bavyera Eyaleti Aile, Çalışma ve Sosyal İşler
Bakanlığı'nın 16.03.2020 tarih, 51-G8000-2020/122-67 dosya numaralı, 17.03.2020 tarih,
Z6a-G8000-2020/122-83 dosya numaralı bildiriyle değiştirilmiş genel kararnamesi
kapsamında şimdiye değin uygulanan daha hafif tedbirler bulaşma vakalarında bir
azalma sağlayamamıştır. Ayrıca, kamuya açık yerlerde eskisi gibi kalabalık insan
gruplarının toplaştığı gözlemlenmektedir. Bundan dolayı, bulaşma vakalarının önlenmesi
için son çare olarak sokağa çıkma sınırlamalarının uygulanması zorunlu hale gelmiştir.
Mevcut kararname kapsamında söz konusu olan bir özgürlükten yoksun bırakma değil,
yalnızca kişisel serbest dolaşma özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. 6. maddede ayrıntılı
olarak listelenen haklı sebeplerin olması durumunda, orantılılık temelinde konutlardan
ayrılmaya izin verilecektir. Bu sebeplerin varlığı, kontrol durumunda polise ispatlanması
gerekir.
7. maddeye dair:
Aykırı davranışlar yasaya aykırılık olarak görülerek 25.000 avroya kadar para cezası
uygulanacaktır (IfSG md. 73 para. 1a no. 6 ve para. 2). IfSG md. 28 para. 1 cü. 2
uyarınca yürürlükteki bir düzenlemeye aykırı davranışlar IfSG md. 75 para. 1 no. 1
uyarınca cezaya tabidir.
8. maddeye dair:
Yerel sağlık makamlarının geçerli düzenlemeleri bundan etkilenmez.
9. maddeye dair:
Derhal uygulanabilirliğin dayanağı IfSG md. 28 para. 3 ve md. 16 para. 8'dir.
10. maddeye dair:
Yürürlüğe giriş BayVwVfG md. 41 para. 4 cü. 4 doğrultusunda gerçekleşir.
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