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Kontakt kısıtlamaları

Noel

Eğitim & bakım

En fazla iki haneden olmak üzere maksimum
beş kişi. 14 yaşını doldurmuş çocuklar dahil
değildir.

24-26 Aralık arası istisnai kurallar
• Aynı hanede yaşayan artı en yakın aile
çevresine ait diğer hanelerde yaşayan
dört kişi. Özel yaşam kapsamında istisnai
olarak en yakın aile çevresine ait olmayan
en fazla dört kişi. 14 yaşını doldurmuş
çocuklar dahil değildir.
• En yakın arkadaşlarla buluşmada
maksimum 5 kişinin iki haneden olmak
üzere kuralı devamlılığını koruyor. 14
yaşını doldurmuş çocuklar dahil değildir.

• Okul ve kreşler kapanıyor.
• Acil bakımlar yapılandırılıyor. Yetkili kişiler
doğrudan okkul ve kreşlerde bulunmaktadır.
• Final sınıflardaki öğrenciler için online ders.
• Müzik, sanat ve gençlik sanat okulları direct
derslere kapalıdır, online ders mümkündür.
• Sürücü, uçuş ve gemi okulları hijyen
talimatlarının dikkate alınması durumunda
açıktır.
• Halk eğitim okulları (“Volkshochschule”) ve
benzeri kurumlar kapanıyor.

Yılbaşı & Yeni yıl

Seyahat

Sokağa çıkma kısıtlamaları
Kendi evinin dışında bulunmaya sadece belirli
sebeplere istinaden izin verilmiştir. Örneğin:
Gece (saat 20-05 arası):
• Mesleki durumdan dolayı
• Tıbbi ve veteriner tıbbi hizmetlerin alınması
• Desteğe muhtaç veya reşit olmayan kişilere
refakatçılık yapmak, bakım veya görüşme
hukuku çerçevesinde buluşma
• Ölmek üzere olan kişilere veya hayati tehlike
taşıyan durumlarda refakatçılık yapmak.
• Hayvanların bakımı, örneğin köpek
gezdirmek veya yem vermek.
• Dini etkinliklere katılım.
• Kamusal güvenini ayakta tutma kapsamında
etkinlikler.
• Anayasanın 8.md.gereğince toplanmalara
iştirak etmek.
Gündüz (saat 05-20 arası)
• Okul ve kreşlerin acil bakım katılımı.
• Açık havada sport veya hareket faaliyetleri,
tek başına, aynı haneden bir diğer kişi ile
veya aynı haneden olmayan bir diğer kişi ile.
• Alışveriş yapmak.
• Hizmet almak.

Kontakt ve sokağa çıkma kısıtlamalarda istisna
bulunmamaktadır. Özel kişilerde geceyi
geçirmek mümkündür.
• Piroteknik ürünlerin (fişekler) satışı yasaktır.
• Kamusal alanda toplanma ve piroteknik
ürünlerin yakılması yasaktır.

Çalışmak
• İşverenler çalışanlarının sağlık
sorumluluğunu yerine getirmekle
mükelleftirler.
• Evden çalışmak („Home office“),
mümkün olduğunca.
• Mümkün olması durumunda, 16 Aralık-10
Ocak arasında işletme tatili.
• Çalışma, görev ve işletme kapsamında,
gerekli olması durumunda, buluşma.
• İşyerinde 1,5 metrelik asgari mesafenin
çalışanlar arasında mümkün olmaması
durumunda, maske zorunluluğu (açık
havada da).
• İşletmeye istinaden uygun hijyen
talimatları.

Çağrı: Özel seyahat ve aynı zamanda akraba
ziyaretlerinden feragat edin.
Yasaklar:
 Turistik otobüs seyahatları
 Turistik konaklama hizmetleri (kamp
alanları dahil)
Halen mümkün:
 İş seyahati
 Özel sebeplerden dolayı seyahat ve
konaklama.
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Gastronomi

Perakende satış
Perakende satış noktaları 16 Aralık-10 Ocak
arası kapanıyor.
Sadece günlük ihtiyaç ürünleri satan dükkanlar
açık kalmaya devam ediyor:
 Bebek ihityaç dükkanları
 Fırın ve pastaneler
 Bankalar
 Bakım/ Temizlik ürünleri dükkanları
 İçecek marketleri
 Toptancılar
 Kulak cihazi teknisyenleri
 Araç ve bisiklet tamirhaneleri ve ayrıca yedek
parça satışı
 Gıda ürünleri marketleri
 Kasaplar
 Optikler
 Ortopedik ayakkabı teknisyenleri
 Posta ve paket işletmeleri, fakat diğer
ürünlerin satışı yasaktır
 Aktar/sağlık ürünleri işletmeleri
 Kuru temizleme ve çamaşırhaneler
 Kamu trafiği için seyahat ve müşteri
merkezleri
 Bakım araç/gereç işletmeleri
 İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılan yerler
(„Tafel“)
 Petrol ofisleri
 Hayvanlar için ihtiyaç malzemeleri ve yem
marketleri
 Noel ağaçların açık havada satışı
 Haftalık pazarlar
 Dergi ve gazete büfeleri

Özellikler:
• Kapalı perakende satış işletmeleri teslimat
hizmetleri sunabilir. Müşterinin ürünü
almasına izin verilmemektedir.
• İnşaat ürünü marketleri ile inşaat bahçe
malzemeleri satan işletmeler müşteriye
kapılıdır, fakat işletmesel müşteri ve çiftçiler
için alma servisi sunabilirler.
• Fiziksel yakınlık kapsamında hizmet
sunmayan zanaat işletmeleri, çalışmaya
devam edebilirler.
• Karışık ürün paleti satan dükkanlar, günlük
temel ihtiyaç ürünlerin sayısının fazla olması
durumunda, satabilirler. Yasak ürünlerin daha
fazla olması durumunda, dükkanın alansal
olarak ayrılması ve sadece günlük temel
ihtiyaç malzemelerin satılmasına izin
verilmiştir.
Açık dükkanlar için kural:
• 10 m² daha az satış alanı olan dükkanlar için:
En fazla bir müşteri.
• 800 m²‘e kadar satış alanı olan dükkanlar
için: 10 m² başı bir müşteri.
• Daha büyük satış alanı olan işletmeler için
geçerli: 20 m² başı bir müşteri (gıda
perakende satışı için geçerli değildir).
• Dükkanların önünde ve park alanlarında
maske zorunluluğu.
• Yönlendirilmiş giriş uygulaması.
• Bekleme kuyruklarını önlemek.

Her türlü restoran, bar, kulüp ve kahvehaneler
kapalı kalacaktır.
• Yiyeceklerin alımı ve teslimatı ile ilgili istisna
(saat 20’e kadar).
• Kamusal alanda alkollü içeceklerin satışı ve
tüketimi yasaktır.



Etkinlikler
Kamusal alanda toplanmalar ve etkinlikler
yasaktır.
İstisnalar:
• Adli duruşmalar.
• Kamusal güvenlik ve düzen kapsamında
toplantılar.
• İşletme toplantıları.
• Sınav ve sınavların hazırlığı.
• Nikahlar.
• Sosyal bakım kapsamında etkinlikler (örneğin
çocuk ve gençlik yardımı).

Sağlık & Sosyal
• Hastaneler, bakım evleri, yaşlı ve engelli
kurumlarda güvenlik tedbirleri.
• Mağdurların izole edilmemesi.
• Hasta ve ziyaretçiler için düzenli SARS-CoV2
hızlı test ücretlerinin üstlenmesi.
• Yaşlı ve bakım evlerinde çalışan personele
düzenli ve mecburi testler.
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Hizmetler

Kültür ve eğlence aktiviteleri

Spor

Kapalı:
 Kuaför işletmeleri
 Köpek salonları ve benzeri işletmeler
 Kozmetik stüdyoları
 Kozmetik ayak bakım salonları
 Masaj ve rahatlama işletmeleri
 Tırnak stüdyoları
 Pirsing stüdyoları
 Fuhuş branşı
 Solaryumlar
 Dövme stüdyoları

Kültür ve eğlence kurumları kapalı kalacaktır.

Yanlız, iki kişi veya aynı hanede yaşayan
kişilerle açık alanlarda ve ayrıca kamusal ve
özel spor alanlarında veya spor
merkezlerinde izin verilir. 14 yaşını
doldurmuş çocuklar dahil değildir.

Tıbbi olarak gerekli olan hizmetlerin açık
olduğu alanlar (reçetesiz):
 Ergoterapi
 Ayak bakımı/podoloji
 Logopedi
 Tırnak bakımı
 Fizyoterapi
 Rehabilitasyon sporu

Dini faaliyetler
Dini ve defin hizmetleri hijyen kuralları
kapsamında.
• Hijyen kurallarının tüm faaliyet esnasında
uygulanması.
• Toplu şan faaliyeti yasaktır.

Mesafeyi
korumak

Kapalı:
 Atölyeler (ziyaretçi trafiği)
 Seyahat gemileri
 Kütüphaneler ve arşivler
 Kamp ve karavan alanları
 Diskotek ve kulüpler
 Eğlence parkları ve kapalı oyun alanları
 Sinema ve araba sinemaları
 Tırmanma parkları (içerde ve dışarda)
 Konser ve kültür salonları
 Emekleme grupları
 Fuarlar
 Müzeler ve sergiler
 Opera salonları
 Kumarhaneler ve kumar salonları
 Tiyatro
 Hayvan parkları
 Halk şenlikler ve benzeri
 İddia bayileri
 Sirkler
 Hayvanat ve botanik bahçeleri
Açık:
 Açık havada oyun parkları
 Gezmek ve dolaşmak

Hijyen
uygulamak

Günlük maskeleri
takmak

Diğer kamusal ve özel spor mekanlar
insan trafiği için kapalıdır:
 Her türlü fitnes stüdyoları
 Yüzme ve eğlence havuzları
 Dans ve bale okulları
 Termal ve saunalar
 Dernek spor mekanları
 Müsabaka, takım ve kontakt spor
mekanları
 Yoga stüdyoları
Açık havada geniş alanlar açıktır:
 Golf yerleri
 Köpek sporu yerleri
 Biniş alanları
 Tenis sahaları
Giyinme/soyunma yerleri ve diğer alanların
kullanımı yasaktır.
Zirve ve profesyonel spor antrenman ve
etkinliklerin seyircisiz yapılmasına izin
verilmiştir.

Corona-app’i
kullanmak

Düzenli bir
şekilde havalandırmak

