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2126-1-11-G 

Bavyera Eyaleti Yedinci Enfeksiyondan Korunma Önlemleri 
Yönetmeliği 

(7. BayIfSMV) 

1 Ekim 2020 

Son olarak 19 Haziran 2020 tarihli Yasa'nın (BGBI I S. 1385) 5. Maddesi ile değiştirilmiş olan 20 
Temmuz 2000 tarihli (BGBI. I S. 1045) Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) 32. Maddesi, 1. 
Cümlesi uyarınca, son olarak 13 Ocak 2020 tarihli Yönetmelik (GVBl. S. 11) ile değiştirilmiş olan 28 Ocak 
2014 tarihli (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V) Kararname Çıkarma Yetkisi Hakkındaki Yönetmeliğin (DelV) 9. 
Maddesi, No. 5 ile bağlantılı olarak, Bavyera Eyaleti Sağlık ve Bakım Bakanlığı aşağıdaki düzenlemeleri 
gerçekleştirmiştir: 

Bölüm 1 
Genel Düzenlemeler 

MADDE 1 
Genel mesafe kuralı, ağzın ve burnun örtülmesi 

(1) 1Herkes, diğer insanlarla olan fiziksel temasını asgari düzeye indirmeye ve temas grubunu 
olabildiğince sabit tutmaya teşvik edilecektir. 2Mümkün olan her yerde, iki kişi arasında asgari 1,5 m'lik 
mesafeyi koruma kuralına uyulmalıdır. 3Asgari mesafeyi koruma kuralına uymanın mümkün olmadığı 
kamusal alanlarda ağzı ve burnu örten bir maske takılmalıdır. 4Kapalı alanların sürekli olarak ve yeterince 
havalandırılmasına özen gösterilmelidir. 

(2) Bu Yönetmeliğin ağzı ve burnu örtme (maske takma) zorunluluğu getirdiği durumlarda şu kurallar 
geçerlidir: 

1. Henüz altı yaşından gün almamış çocuklar maske takma zorunluluğundan muaftırlar. 

2. Engelli olmaları veya sağlık durumları nedeniyle ağzı ve burnu örten bir maske takmalarının mümkün 
veya uygun olmadığını kanıtlayabilen kimseler, maske takma zorunluluğundan muaftırlar. 

3. Kişinin tanınması veya işitme engelli kişilerle iletişim kurması için ya da diğer zorunlu nedenlerle gerekli 
olması durumunda, ağız ve burun maskesi çıkarılabilir. 

MADDE 2 
Kamusal alanlardaki temasla ilgili kısıtlamalar 

(1) Kamusal alanlarda insanların sadece şu koşullarda bir arada bulunmasına izin verilir: 

1. İnsanlar kendi aile bireyleri, eşi/kocası, birlikte yaşadığı partnerleri, evlilik dışı birlikte yaşadığı 
partnerleri, birinci dereceden akrabaları, kardeşleri ve bir başka ailenin üyeleri ile bir arada bulunabilir 
veya 

2. En fazla 10 kişilik gruplar hâlinde toplanabilir. 

(2) Halka açık yerlerde ve tesislerde kutlama yapmak, mevcut kişi sayısına bakılmaksızın yasaktır.
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(3) Fıkra 1, birden fazla kişinin toplanmasını veya iş birliği yapmasını gerektiren ve kamu hukuku 
kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda gönüllülük esasına göre yürütülen mesleki ve iş/görev ile ilgili 
faaliyetler için geçerli değildir. 

MADDE 3 
Kişiye özel alanlardaki temasla ilgili kısıtlamalar 

Kişiye özel kullanılan mekânlarda ve kişiye özel kullanılan arazilerde bir araya gelecek katılımcı 
grubu, Madde 1, Fıkra 1'e göre kısıtlanacaktır. 

MADDE 4 
İletişim bilgilerinin kaydı 

(1) 1Bu yönetmelik veya bu yönetmeliğe göre düzenlenen korunma ve hijyen konseptleri esas 
alınarak, SARS-CoV-2 koronavirüs tanısı konulmuş her bir vakadaki temaslı kişileri belirlemek amacıyla bu 
kişilerin iletişim bilgileri toplanacak olup, bu kapsamda her temaslı kişinin adı, soyadı ve doğru iletişim 
bilgileri (telefon numarası, e-posta veya ikamet adresi) ile, verdiği adresteki kalış süresinin kaydı 
tutulacaktır. 2Tutulan bu kayıtlar üçüncü şahısların yetkileri olmadan göremeyeceği şekilde saklanacak ve 
kayıtlardaki bilgiler yasalara aykırı şekilde işlenmeye ve istem dışı kaybolmaya veya değiştirilmeye karşı 
korunacaktır. 3Söz konusu bilgiler bir ay sonra silinecektir. 4Eğer iletişim bilgileri bunları toplamaktan 
sorumlu bir kişiye verilecekse, verilen bilgiler mutlaka doğru olmalıdır. 

(2) 1Kamu yararına görev yapan veya kamu otoritesini icra eden resmi makamlar, mahkemeler ve 
resmi kurumlar da, ilgili binalara veya mekânlara girebilmek amacıyla Fıkra 1, Cümle 1'e göre aynı şekilde 
kişisel bilgi/veri toplayabilecektir. 2Fıkra 1, Cümle 2 ila 4 aynen geçerlidir. 

(3) 1Fıkra 1'e göre kaydedilen bilgiler, temaslı kişileri belirlemek için gerekli olduğunda, talep üzerine 
yetkili sağlık hizmetleri makamlarına ulaştırılacaktır. 2Bu bilgiler başka bir amaçla kullanılamaz.  
3Adli kovuşturma makamlarının yetkileri bundan etkilenmez. 

Bölüm 2  
Sosyal Hayat 

MADDE 5 
Etkinlikler 

(1) 1Bu yönetmelikteki özel hükümlere uymak koşuluyla, eyaletin tamamında her türlü etkinlik ve 7. 
Madde hükümleri dışında toplantı yapmak, aynı yerde kümelenmek ve umumi kutlama/eğlence yapmak 
yasaktır. 2Enfeksiyondan Korunma Yasası ile uyumlu ve makul olmak koşuluyla, yetkili bölge idare makamı 
başvuru üzerine her bir duruma özel istisnai izinler verebilir. 

(2) 1Olağan olarak herhangi bir halk kesimi için düzenlenmeyen toplantılara ve kişiye özgü büyüklüğü 
itibariyle yalnızca öngörülebilir sayıda bir katılımcı grubunun geleceği toplantılara (özellikle düğünler, cenaze 
törenleri, doğum günü kutlamaları, dernek/kulüp ve parti toplantılarına) şu koşullarda izin verilir: Toplantıya 
katılacakların sayısı, kapalı alanlarda en fazla 100 kişiyi veya açık havada en fazla 200 kişiyi geçmemeli; 
ayrıca organizatör, ilgili toplantı için bir korunma ve hijyen konsepti hazırlamış olmalı ve talep edildiğinde 
bunu yetkili bölge idare makamına sunabilmelidir. 2Bu yönetmelikteki özel hükümler bundan etkilenmez. 
3Cümle 1'in istisnası olarak, eğer etkinlik bir gastronomi şirketinde gerçekleştirilirse Madde 13 geçerli olur; 
Cümle 1'deki katılımcı sayısı kısıtlaması burada da geçerlidir. 

(3) Bu yönetmeliğin özel hükümlerine göre başka etkinliklere veya toplantılara izin verildiğinde ve bu 
hükme atıfta bulunulduğunda, söz konusu etkinliklerde veya toplantılarda şu kurallar geçerli olacaktır: 

1. Organizatör, gerekli önlemleri alarak Madde 2, Fıkra 1'deki temas grubu kapsamına girmeyen tüm 
katılımcılar arasında kural olarak en az 1,5 m'lik mesafenin daima korunmasını sağlamak zorundadır; 
etkinliğe üflemeli çalgılar ve şarkıcılar da katılıyorsa katılımcılar arasında en az 2 m'lik mesafe 
korunmalıdır. 

2. No. 1'deki kurallar da dikkate alınarak, etkinliğe kapalı alanlarda en fazla 100 kişi, açık alanlarda da en 
fazla 200 kişi katılabilir; rezervasyonla yerleri önceden ayrılmış ve işaretlenmiş olan etkinliklere ise, 
kapalı alanlarda en fazla 200 kişi, açık alanlarda da en fazla 400 kişi katılabilecektir. 

3. Kapalı alanlarda, yerlerinde durmadıkları veya konuşma yapmadıkları sürece katılımcıların maske 
takma zorunluluğu vardır. 
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4. Organizatör, bir korunma ve hijyen konsepti oluşturmalı ve talep edildiğinde bu konsepti yetkili bölge 
idare makamına sunmalıdır. 

5. Organizatör, katılımcıların iletişim bilgilerini Madde 4, Fıkra 1'e uygun olarak toplamalıdır. 

6. Gastronomi hizmetlerinde Madde 13 geçerlidir; No. 2'deki katılımcı sayısı kısıtlaması burada da 
geçerlidir. 

MADDE 6 
Dini cemaatlerin ibadetleri ve toplanmaları 

1Kiliselerde, sinagoglarda ve camilerde halka açık ibadetlerin yapılmasına ve diğer dini cemaatlerin 
toplanmasına şu koşullarda izin verilir: 

1. İbadetlerde ve dini toplantılarda: 

a) Binalarda izin verilen maksimum katılımcı sayısı, oradaki diğer yerlerle en az 1,5 m'lik mesafenin 
korunabildiği mevcut yer sayısına göre belirlenir; Madde 2, Fıkra 1, No. 1 kapsamına giren temas 
grubundaki kişiler hariç, katılımcılar arasında kural olarak en az 1,5 m'lik mesafe korunmalıdır. 

b) Açık hava mekânlarında maksimum katılımcı sayısı 200 olup Madde 2, Fıkra 1, No. 1 kapsamına 
giren temas grubundaki kişiler hariç, katılımcılar arasında en az 1,5 m'lik mesafe daima 
korunmalıdır. 

2. Yerlerinde durmadıkları sürece ziyaretçilerin maske takması zorunludur. 

3. Her cemaatin kendine özgü ibadetlerine ve ayinlerine göre, olası enfeksiyon risklerini en aza indirmek 
amacıyla düzenlenmiş bir enfeksiyondan korunma konsepti olmalıdır; bu enfeksiyondan korunma 
konsepti talep edildiğinde yetkili bölge idare makamına sunulmalıdır. 

2Madde 5, Fıkra 1, Cümle 2 aynen geçerlidir. 

MADDE 7 
Bavyera Eyaleti Toplantı Yasası'na göre yapılacak toplantılar 

(1) 1Açık alanlarda, Bavyera Eyaleti Toplantı Yasası'na göre yapılacak halka açık toplantılarda tüm 
katılımcılar arasında en az 1,5 m'lik mesafe korunmalı ve toplantıdaki diğer katılımcılarla veya üçüncü 
kişilerle her türlü fiziksel temastan kaçınılmalıdır. 2Toplantı Yasası, Madde 24, Fıkra 2 kapsamındaki yetkili 
makamlar, o andaki durum ve şartlar gerektiriyorsa, anılan yasanın 15. Maddesine göre gerekli kısıtlamaları 
uygulayarak: 

1. Katılımcıların 1. Cümle hükümlerine uymasını sağlamalı ve 

2. Ayrıca, toplantı kaynaklı enfeksiyon risklerinin de Enfeksiyondan Korunma Yasası'nda öngörülen makul 
bir seviyede sınırlı kalmasını sağlamalıdır; bu ise, genellikle toplantıda 200'den fazla katılımcı olmaması 
ve toplantının sabit bir yerde yapılması durumunda beklenebilir. 

3Katılımcı sayısı 200 ve üzerinde ise, katılımcılar mutlaka maske takmalıdır. 4Uygulanan kısıtlamalara rağmen 
Cümle 2'de belirtilen koşulların sağlanamayacağı bir toplantı yasaklanmalıdır. 

(2) Açık alanlarda, aşağıdaki kurallara uymak koşuluyla, Bavyera Eyaleti Toplantı Yasası'na göre halka 
açık toplantılar yapılabilir: 

1. Organizatör gerekli önlemleri alarak, tüm katılımcılar arasında kural olarak en az 1,5 m'lik mesafenin 
korunmasını ve toplantıdaki diğer katılımcılarla veya üçüncü kişilerle her türlü fiziksel temastan 
kaçınılmasını sağlamak zorundadır. 

2. No. 1'deki gereklilikler dikkate alınarak, en fazla 100 kişinin katılmasına izin verilir. 

3. Organizatör bir korunma ve hijyen konsepti oluşturmalı ve talep edildiğinde bunu yetkili bölge idare 
makamına sunmalıdır. 

4. Gastronomi hizmetlerinde Madde 13 geçerlidir. 
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MADDE 8 
Toplu taşıma, öğrencilerin taşınması, turistik otobüs gezileri 

1Kısa ve uzun mesafeli toplu taşıma araçlarında ve bu tür taşıma hizmetleri veren tesislerde, tüm kara 
ve hava yolcularının ve bu yolcularla teması olan denetim ve servis personelinin maske takması 
zorunludur. 2Cümle 1, muaf tutulan öğrenci servislerindeki öğrencilerin taşınmasında da aynen geçerlidir. 
3Turistik otobüs gezilerinde Cümle 1 ve Madde 11, Fıkra 4, Cümle 1, No. 3 geçerli olup, bunlarla birlikte 
ayrıca Ekonomi, Bölgesel Kalkınma ve Enerji Bakanlığı, Konut, İnşaat ve Trafik Bakanlığı, Sağlık ve Bakım 
Bakanlığı tarafından ilan edilen çerçeve konsept esas alınarak bir korunma ve hijyen konsepti 
oluşturulmalı ve talep edildiğinde bu konsept yetkili bölge idare makamına sunulmalıdır. 

MADDE 9 
Özel ziyaret yasakları 

(1) 1Şu kurum ve kuruluşlardaki hastaların ve sakinlerin ziyaretçileri, ziyaret sırasında maske takmalı ve 
mümkün olduğunca başkaları ile aralarında en az 1,5 m'lik mesafeyi sürekli korumalıdır: 

1. Hastaneler ve hastanelere benzer tıbbi bakım hizmetleri sunan önleyici bakım ve rehabilitasyon 
kurumları (Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) 23. Maddesi, 3. Fıkrası, No. 1 ve 3 kapsamındaki 
kurumlar), 

2. Sosyal Güvenlik Yasası, On Birinci Kitabın 71. Maddesi, 2. Fıkrası kapsamındaki tam yatılı bakım 
kurumları, 

3. Sosyal Güvenlik Yasası Dokuzuncu Kitabın 2. Maddesi, 1. Fıkrası uyarınca, engelli kişilere gündüz ve 
gece boyunca uyum yardımı sağlayan kurumlar, 

4. Bakım ve Barınma Kalitesi Yasası'nın 2. Maddesi, 3. Fıkrası uyarınca, klinik dışı yoğun bakım 
amacıyla, Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) 23. Maddesi, 6a Fıkrası uyarınca ayakta bakım 
hizmetleri sunan ve sakinlerinin birlikte yaşadığı ortak konutlar, 

5. Yaşlı bakımevleri ve huzurevleri. 

2İlgili kurum veya kuruluş, Sağlık ve Bakım Bakanlığı tarafından ilan edilen çerçeve konsepti esas 
alarak bir korunma ve hijyen konsepti oluşturmalı ve talep edildiğinde bu konsepti yetkili bölge idare 
makamına sunmalıdır. 328 Haziran 2020 tarihinden sonra tamamlanacak olan koruma ve hijyen konseptleri 
için, yetkili bölge idare makamına danışılmalıdır. 

(2) Vefat edenlere her zaman refakat edilebilir. 

Bölüm 3 
Spor ve boş zaman etkinlikleri 

MADDE 10 
Spor 

(1) Aşağıdaki kurallara uymak koşuluyla spor faaliyetleri yapılabilir: 

1. Temaslı sporlarda antrenmanların ve müsabakaların yapılmasına, ancak temaslı kişilere ait 
iletişim bilgilerinin sporla ilgili çerçeve konseptine uygun olarak kaydedilmesi koşuluyla izin 
verilir; sürekli olarak veya uzun bir süre doğrudan fiziksel temas gerektiren türdeki dövüş 
sporlarında katılımcı sayısı 20'yi geçemez. 

2. Madde 5, Fıkra 3, No. 1 ila 3 ve No. 6'daki koşullara göre seyirci kabul edilebilir; açık hava 
etkinliklerinde ise Madde 5, Fıkra 1, Cümle 2 aynen geçerlidir. 

3. Spor tesislerindeki, fitness ve dans salonlarındaki antrenman ve yarış/müsabaka işletmeleri için 
İçişleri, Spor ve Entegrasyon Bakanlığı, Sağlık ve Bakım Bakanlığı tarafından ilan edilen bir 
çerçeve konsept esas alınarak, ilgili bölgeye ve yarış/müsabaka sporuna uygun şekilde bir 
korunma ve hijyen konsepti oluşturulmalı ve talep edildiğinde bu konsept yetkili bölge idare 
makamına sunulmalıdır; eğer ilgili tesiste sadece kapalı alanlardaki (duş ve soyunma odaları 
olmayan) özel tuvaletler kullanıma açılacak ise, bu koşul açık hava spor tesislerindeki seyircisiz 
antrenman işletmeleri için geçerli değildir. 
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4. Kapalı alanlardaki yarışmalarda/müsabakalarda, No. 2'de belirtilen seyircilere ek olarak en fazla 
100 kişiye daha (yarışmaya katılanlar ve görevli personel dâhil) izin verilebilir; mevcut tüm 
katılımcılara, asgari mesafenin her zaman korunabileceği belirlenmiş yerler veya açıkça 
sınırlandırılmış durma alanları tahsis etmek şartıyla, yarışmalara/müsabakalara maksimum 200 
kişinin katılmasına da izin verilebilir. 

5. Kurs ve eğitim veren şirketlerdeki teorik derslerde Madde 20, Fıkra 1'deki kurallar aynen 
geçerlidir. 
(2) 1Ulusal spor etkinliklerinde şu kurallar geçerlidir: 

1. Organizatör, enfeksiyon riskini en aza indirecek bir korunma ve hijyen konsepti oluşturmalı ve 
talep edildiğinde bu konsepti yetkili bölge idare makamına sunmaya özen göstermelidir. 

2. Şu koşullarla seyircilerin bulunmasına izin verilir: 

a) Organizatör, gerekli önlemleri alarak Madde 2, Fıkra 1'deki temas grubu kapsamına 
girmeyen tüm seyirciler arasında kural olarak en az 1,5 m'lik mesafenin korunmasını 
sağlamak zorundadır. 

b) bendindeki kural dikkate alınarak her bir spor tesisine azami 1000 seyirci alınabilir veya 
ilgili stadyum veya salon kapasitesinin %20'sine kadar seyirci doldurulabilir. 

c) Yerlerinde durmadıkları sürece seyircilerin maske takması zorunludur. 

d) Seyircilere sadece kişiye özel giriş biletleri satılacaktır. 

e) İlgili misafir takım için giriş bileti kontenjanı ayrılmayacaktır. 

f) Gastronomi hizmetlerinde Madde 13 geçerlidir; spor etkinliği tesislerinde alkollü içki 
servisi ve satışı yapmak yasaktır. 

g) Robert Koch Enstitüsü veya Eyalet Sağlık ve Gıda Güvenliği Dairesi ilanlarına göre, bir 
idari bölgede veya bağımsız bir şehirde yedi gün içinde SARS-CoV-2 yeni vaka sayısı, 
oranın nüfusuna oranla 100.000'de 35'in üzerine çıkarsa, Madde 25'e halel vermeden, 
yetkili bölge idare makamı ilgili yerel spor tesislerine hiç seyirci alınmamasına veya 
sadece sınırlı sayıda seyirci alınmasına dair talimatlar verebilir. 

2"Ulusal spor etkinlikleri" terimi ile, Almanya'nın her yerinden kadın ve erkek sporcuların veya takımların 
katılabildiği ulusal ligler, ulusal kupa müsabakaları, Avrupa kulüpleri müsabakaları ve milli takım müsabakaları 
gibi tüm lig maçları ve karşılaşmaları kastedilmektedir. 3Madde 5, Fıkra 1, Cümle 2 aynen geçerlidir. 

MADDE 11 
Eğlence mekânları 

(1) 1Lunaparkların ve benzeri yerleşik eğlence tesislerinin işletilmesine sadece aşağıdaki 
koşullarda izin verilir: 

1. İşletmeci gerekli önlemleri alarak, şirketin tüm alanlarında ziyaretçiler arasında en az 1,5 m'lik 
mesafenin daima korunmasını sağlamalıdır. 

2. Tesislere, kullanılabilir her 10 m2'lik alan başına birden fazla ziyaretçi alınamaz. 

3. İşletmeci; Ekonomi, Bölgesel Kalkınma ve Enerji Bakanlığı, Sağlık ve Bakım Bakanlığı tarafından ilan 
edilen çerçeve konsepti esas alarak bir korunma ve hijyen konsepti oluşturmalı ve talep edildiğinde bu 
konsepti yetkili bölge idare makamına sunmalıdır. 

2Gastronomi hizmetleri, tiyatro gösterileri, film gösterimleri ve benzeri etkinlikler söz konusu olduğunda, bu 
yönetmeliğin konuyla ilgili özel hükümleri uygulanacaktır. 

(2) 1Açık hava oyun alanlarına, yalnızca yetişkinlerin refakat ettiği çocuklar girebilirler. 2Çocuğa refakat 
eden yetişkinler, insanların her türlü kümelenmesinden kaçınmalı ve mümkün olduğunca çocukları 
insanların yeterince uzağında tutmalıdır. 

(3) İlgili tur sorumlusunun tur katılımcıları arasında en az 1,5 m'lik mesafenin daima korunmasına 
yönelik önlemleri alması koşuluyla, şehir ve misafir turları, dağ, kültür ve doğa turları ile, turistik mağara ve 
maden ocağı ziyaretleri için rehberlik hizmeti verilebilir. 

(4) 1Gezi hizmetleri sunmak amacıyla teleferikler, nehir, deniz ve turistik demiryolu taşımacılığı taşıtları, 
aşağıdaki kurallara uymak koşuluyla işletilebilir: 
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1. İşletmeci gerekli önlemleri alarak, yolcular arasında en az 1,5 m'lik mesafenin daima korunmasını 
sağlamalı veya taşıtlarında yolcuları birbirinden uzak tutacak uygun donanımlar bulundurmalıdır; 
yolcular demiryolu veya denizyolu taşıtlarında kendi yerlerinde bulunduğu sürece bu kurala uymak 
gerekmez. 

2. Kapalı alanlarda, taşıtlarda ve taşıt kabinlerinde tüm yolcuların ve bu yolcularla teması olan denetim ve 
servis personelinin maske takması zorunludur. 

3. İşletmeci; Ekonomi, Bölgesel Kalkınma ve Enerji Bakanlığı, Sağlık ve Bakım Bakanlığı tarafından ilan 
edilen çerçeve konsepti esas alarak bir korunma ve hijyen konsepti oluşturmalı ve talep edildiğinde bu 
konsepti yetkili bölge idare makamına sunmalıdır. 

2Nehir seyahatlerinde Madde 14 aynen geçerlidir. 
(5) Umumi yüzme havuzları, otellerin yüzme havuzları, termal banyolar ve sağlıklı yaşam merkezleri ve 

saunalar şu kurallara göre açılabilir ve işletilebilir: 

1. İşletmeci gerekli önlemleri alarak, aynı anda tesisin içinde bulunacak toplam ziyaretçi sayısının, 
havuzlar dâhil ziyaretçilere tahsis edilen toplam kullanım alanına göre 10 m2 başına bir ziyaretçiyi 
geçmesini önlemek zorundadır. 

2. İşletmeci; Ekonomi, Bölgesel Kalkınma ve Enerji Bakanlığı, Sağlık ve Bakım Bakanlığı tarafından ilan 
edilen çerçeve konsepti esas alarak bir korunma ve hijyen konsepti oluşturmalı ve talep edildiğinde bu 
konsepti yetkili bölge idare makamına sunmalıdır. 

3. Yüzme havuzlarında yapılacak antrenmanlarda ve yarışmalarda Madde 10, Fıkra 1, No. 1, 2 ve 4 
geçerlidir. 

(6) Genelevler, kulüpler, diskotekler, diğer eğlence mekânları ve benzeri eğlence tesisleri kapalıdır. 

Bölüm 4  
Ekonomik Hayat 

MADDE 12 
Ticaret ve hizmet işletmeleri, pazarlar 

(1) 1Müşteri trafiği olan toptan ve perakende ticaret işletmelerinde şu kurallar geçerlidir: 

1. İşletmeci gerekli önlemleri alarak, müşteriler arasında en az 1,5 m'lik mesafenin daima korunmasını 
sağlamalıdır. 

2. İşletmeci gerekli önlemleri alarak, aynı anda mağazanın içinde bulunacak toplam müşteri sayısının, 
toplam satış alanına göre 10 m2 başına bir kişiyi geçmesini önlemek zorundadır. 

3. Personelin, müşterilerin ve müşteri refakatçilerinin maske takması zorunludur; ancak perakende satış 
mağazalarındaki kasa ve satış tezgahı bölümleri, eğer şeffaf veya diğer uygun koruyucu levhalar ile 
enfeksiyona karşı güvenli bir şekilde korumaya alınmış ise, personelin maske takması zorunlu değildir. 

4. İşletmeci bir korunma ve hijyen konsepti oluşturmalı ve talep edildiğinde bunu yetkili bölge idare 
makamına sunmalıdır. 

2Alışveriş merkezlerinde şu kurallar geçerlidir: 

1. Bağımsız perakende satış mağazalarında 1. Cümle geçerlidir. 

2. Bağlantılı müşteri güzergâhları için de 1. Cümle geçerlidir, ancak korunma ve hijyen konseptinde ilgili 
alışveriş merkezinin olası tüm müşteri akışı dikkate alınmış olmalıdır. 

(2) Müşteri trafiği olan hizmet işletmelerinde Fıkra 1, Cümle 1, No. 1, 3 ve 4 şu istisna ile 
uygulanacaktır: Verilen hizmetin türünden dolayı maske takılamayan zamanlarda maske takma zorunluluğu 
yoktur. 

(3) 1Doktor ve diş hekimi muayenehanelerinde ve tıbbi amaçlı, tedaviye ve hasta bakımına yönelik 
sağlık hizmeti sunulan diğer tüm muayenehanelerde, Fıkra 1, Cümle 1, No. 1 ve 3 şu koşulla uygulanır: 
Verilen hizmetin türünden dolayı maske takılamayan zamanlarda maske takma zorunluluğu yoktur. 
2Tıbbi özellikte bir ağız ve burun koruyucu maske takma ile ilgili diğer yükümlülükler bundan etkilenmez. 
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(4) 1Açık alanlardaki haftalık pazarların, çeşitli malların satıldığı diğer pazarların, halk festivali niteliği 
taşımayan ve çok sayıda ziyaretçisi olmayan, özellikle daha çok küçük geleneksel el işi ve el sanatları 
pazarlarının, çömlek ve bit pazarlarının kurulmasına izin verilir. 2Organizatör için Fıkra 1, Cümle 1, No. 1 ve 
4 geçerli olup, ayrıca Ekonomi, Bölgesel Kalkınma ve Enerji Bakanlığı, Sağlık ve Bakım Bakanlığı tarafından 
ilan edilen çerçeve konsept esas alınarak bir korunma ve hijyen konseptinin oluşturulması şarttır.  
3Satış personeli, müşteriler ve müşteri refakatçileri için Fıkra 1, Cümle 1, No. 3 aynen geçerlidir.  
4Bu tür pazarlarda, Sanayi ve Ticaret Yönetmeliği, Madde 55, Fıkra 1, No. 2. kapsamındaki eğlence 
etkinliklerinin, sanatsal gösterilerin yapılmasına, festival çadırı kurulmasına izin verilmez.  
5Madde 5, Fıkra 1, Cümle 2 aynen geçerlidir. 

MADDE 13 
Gastronomi 

(1) Her türlü gastronomi şirketi, sadece aşağıdaki koşullara uygun olarak işletilebilir. 
(2) Alınıp götürülebilen yiyecek ve içecekler servis edilebilir ve bunların dağıtımı yapılabilir. 
(3) 1Halka açık olmayan şirket kantinleri, Madde 2, Fıkra 1'de belirtilen temas grubuna girmeyen 

müşteriler arasında asgari 1,5 m'lik mesafenin korunması kuralına uymak şartıyla işletilebilecektir. 
2İşletmeci bir korunma ve hijyen konsepti oluşturmalı ve talep edildiğinde bunu yetkili bölge idare 
makamına sunmalıdır. 

(4) 1Ayrıca, doğrudan verildiği yerde tüketilen yiyecek ve içecekler aşağıdaki koşullarda servis 
edilebilecektir: 

1. İşletmeci, gerekli önlemleri alarak Madde 2, Fıkra 1'deki temas grubu kapsamına girmeyen tüm 
müşterilerin arasında ya en az 1,5 m'lik mesafenin korunmasını sağlamalı ya da işletmesinde 
müşterileri birbirinden uzak tutacak uygun donanımlar bulundurmalıdır. 

2. Servis bölümünde veya asgari 1,5 m'lik mesafenin sağlanamadığı yerlerde çalışan personelin ve 
müşterilerin, yerlerinde durmadıkları sürece maske takması zorunludur. 

3. Yeme-içme ikramı sadece masalara yapılacak, yiyecek ve içecekler satıldığı işletmede tüketilecektir. 

4. Bu yönetmelik kapsamında izin verilen etkinlikler dışında, kapalı alanlarda dans edilemez. 

5. İşletmeci; Ekonomi, Bölgesel Kalkınma ve Enerji Bakanlığı, Sağlık ve Bakım Bakanlığı tarafından 
gastronomi sektörü için ilan edilen çerçeve konsepti esas alarak bir korunma ve hijyen konsepti 
oluşturmalı ve talep edildiğinde bunu yetkili bölge idare makamına sunmalıdır. 

6. İşletmeci, müşterilerin iletişim bilgilerini Madde 4, Fıkra 1'e uygun olarak toplamalıdır. 
2Restoran, Lokanta, Lokal Yasasındaki Madde 1, Fıkra 1, No. 1 ve Madde 2 uyarınca lisans gerektiren 
birahaneler, barlar için ayrıca şunlar geçerlidir: 

1. Kapalı alanlarda servis masaya yapılmalıdır; birahane tezgahında veya bar masasında içecek 
servisine ve içilmesine izin verilmez. 

2. Kapalı alanlarda, bu yönetmelik kapsamında izin verilen etkinlikler dışında, müzik sesini 
yükseltmeye ve müziğe eşlik etmeye sadece fon müziği seviyesinde izin verilir. 
(5) Gastronomi işletmelerinde müziğe eşlik etme ve benzeri müzikli sanatsal gösteriler yapma 

konusunda Madde 5, Fıkra 3, No. 1 ile, Madde 23, Fıkra 2, Cümle 2 ila 4 aynen geçerlidir. 

MADDE 14 
Konaklama 

(1) 1Otellerin, konaklama tesislerinin, okul içi yurtların, gençlik yurtlarının, kamp yerlerinin işletilmesine 
ve her türlü başka konaklama imkânlarının sağlanmasına sadece aşağıdaki koşullarda izin verilir: 

1. İşletmeci gerekli önlemleri alarak, Madde 2, Fıkra 1'deki temas grubu kapsamına girmeyen konuklar 
arasında ve bu konuklar ile diğer personel arasında, en az 1,5 m'lik mesafenin daima korunmasını 
sağlamalıdır. 

2. Aralarındaki sosyal ilişki itibariyle Madde 2, Fıkra 1'deki temas grubu kapsamına girmeyen konukların 
birlikte aynı odada veya aynı konut biriminde konaklatılması yasaktır. 

3. Servis bölümünde veya asgari 1,5 m'lik mesafenin sağlanamadığı yerlerde çalışan personelin ve 
restoran bölümündeki masa başında veya kaldıkları konut biriminde olmadıkları sürece konukların 
maske takması zorunludur; Madde 12, Fıkra 1, Cümle 1, No. 3 ve 2. başlık cümlesi aynen geçerlidir. 
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4. İşletmeci; Ekonomi, Bölgesel Kalkınma ve Enerji Bakanlığı, Sağlık ve Bakım Bakanlığı tarafından 
konaklama işletmeleri için ilan edilen çerçeve konsepti esas alarak bir korunma ve hijyen konsepti 
oluşturmalı ve talep edildiğinde bunu yetkili bölge idare makamına sunmalıdır. 

5. İşletmeci, konukların iletişim bilgilerini Madde 4, Fıkra 1'e uygun olarak toplamalıdır. 
2Gastronomi hizmetleri ile spor ve boş zaman etkinliklerinde, bu yönetmeliğin bunlara ilişkin özel hükümleri 
uygulanacaktır. 

(2) 1Eyaletin Sağlık ve Bakım Bakanlığı, gerektiğinde Almanya dâhilinde SARS-CoV-2 koronavirüs 
enfeksiyon riski yüksek olan idari bölgeleri, yerel idareleri veya bu yerel idarelerin sınır bölgelerini Bavyera 
Eyaleti Resmi Gazetesi'nde ilan edebilir. 2Fıkra 1, Cümle 1 kapsamındaki işletmeler, Cümle 1 uyarınca ilan 
edilen bir bölgeden gelen ya da söz konusu bölgede ikamet eden konukları kabul edemez. 3Elinde Almanca 
veya İngilizce olarak düzenlenmiş ve kendisinde hiçbir koronavirus SARS-CoV-2 enfeksiyonu semptomu 
bulunmadığını doğrulayan bir tıbbi raporu olan ve bu raporu talep edildiğinde derhal yetkili bölge idare 
makamına sunan konuklar bunun dışındadır. 4Söz konusu tıbbi rapor, Avrupa Birliği üyesi bir ülkede veya 
Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından bu konuda yeterli kalite standardına sahip olan ülkeler listesine 
alınmış bir başka ülkede ve varıştan en fazla 48 saat önce yapılmış bir moleküler biyolojik teste dayanılarak 
düzenlenmiş olmalıdır. 5Ayrıca şu konuklar da 1. cümledeki konuk kabul yasağının dışındadır: 

1. İşleri gereği veya tıbbi nedenlerle seyahat etmek zorunda olan ve bu seyahatleri geciktirilemeyen 
konuklar veya 

2. Başka bir geçerli seyahat nedeni olan konuklar, örneğin: Madde 2, Fıkra 1, No. 1 kapsamındaki aile 
üyelerinin, hayat arkadaşının veya evlilik dışı birlikte yaşanılan partnerin ziyareti, çocuğa ait velayet veya 
görüşme hakkının kullanılması ya da korunmaya muhtaç kimselere destek olunması veya bakılması gibi. 

6Ayrıca, yetkili bölge idare makamı başvuru üzerine haklı gerekçeye dayalı başka istisnai durumlar için de izin 
verebilir. 7Almanya dışındaki riskli bölgelerden eyalete gelenlere, Eyalete Giriş Karantinası Yönetmeliği 
hükümleri uygulanacaktır. 

MADDE 15 
Toplantılar, kongreler ve fuarlar 

(1) 1Profesyonel veya resmi amaçlarla yapılan toplantılarda, kongrelerde ve benzeri etkinliklerde 
Madde 5, Fıkra 3 geçerlidir. 2Kültürel katılım programlarında ise Madde 23, Fıkra 2, Cümle 1 ila 3 aynen 
geçerlidir. 3Oturma yerleri ayrılmış ve işaretlenmiş olan etkinliklerde, 10 m2 başına birden fazla ziyaretçinin 
katılımına izin verilmemesi durumunda, Madde 5, Fıkra 3, No. 2'deki katılımcı sayısı limitleri aşılabilir. 

(2) 1Sanayi ve Ticaret Yönetmeliği, Madde 64 ve 65 kapsamındaki fuarlar ve sergiler sadece şu 
koşullara uyularak düzenlenebilir: 

1. Organizatör, gerekli önlemleri alarak Madde 2, Fıkra 1'deki temas grubu kapsamına girmeyen tüm 
katılımcılar arasında kural olarak en az 1,5 m'lik mesafenin korunmasını sağlamak zorundadır. 

2. Kapalı alanlarda maske takılmalıdır; ancak No. 1 uyarınca asgari mesafe güvenli şekilde korunuyor ve 
fuar/sergi sahibi konuşulan her muhatabın iletişim bilgilerini kaydediyor ise, stant masalarında oturanlar 
bu kurala uymazlar. 

3. No. 1 uyarınca asgari mesafeyi koruma kuralına uymak her zaman mümkün olmuyorsa, dış 
mekânlarda da maske takılmalıdır. 

4. İşletmeci; Ekonomi, Bölgesel Kalkınma ve Enerji ile Sağlık ve Bakım Bakanlıkları tarafından ilan edilen 
çerçeve konsepti esas alarak bir korunma ve hijyen konsepti oluşturmalı ve talep edildiğinde bunu 
yetkili bölge idare makamına sunmalıdır. 

5. Fuar/sergi alanındaki tüm fuar/sergi sahiplerinin, ziyaretçilerin ve hizmet sağlayıcıların Madde 4, Fıkra 
1'e göre kaydı zorunludur; her 10 m2'lik etkinlik alanında aynı anda birden fazla ziyaretçi bulunamaz. 

2Gastronomi hizmetlerinde Madde 13; kültürel katılım programlarında ise Madde 23, Fıkra 2, Cümle 1 ila 3 
aynen geçerlidir. 3Sunum alanlarında ve tartışma forumlarında Fıkra 1 aynen geçerlidir. 
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MADDE 16 
Şirketlere ait konaklama yerleri 

1En az 50 çalışanı olup, bu çalışanları toplu konaklama tesislerinde veya kendine ait ya da kendi 
kiraladığı tesislerde konaklatan şirketlerin ve tarım işletmelerinin bu tür konaklama yerlerinde 
Enfeksiyondan Korunma Yasası'na göre alınması gereken enfeksiyondan korunma ve hijyen önlemleri, 
yetkili bölge idare makamı tarafından her bir konaklama yerinin durumuna göre özel olarak düzenlenebilir. 
2İşletmeciler, korunma ve hijyen önlemlerine uyulmasından sorumlu olup, önlemlere uyulup uyulmadığını 
düzenli olarak kontrol etmeli ve bunu belgelendirmelidir. 

Bölüm 5  
Eğitim ve Kültür 

MADDE 17 
Sınavlar 

1Sınavların yapılmasına, sadece tüm katılımcılar arasında asgari 1,5 m'lik mesafenin sağlanması 
koşuluyla izin verilir. 2Sınavın niteliği nedeniyle asgari mesafeyi korumanın mümkün olmadığı durumlarda, 
aynı şekilde etkili olacak başka koruyucu önlemler alınmalıdır. 3Sınavlarda görevli olmayan seyircilerin 
bulunmasına izin verilmez. 4Madde 5, Fıkra 1, Cümle 2 aynen geçerlidir. 

MADDE 18 
Okullar 

(1) 1Okullarda, enfeksiyondan korunma sorumluluğunun gereklerini yerine getirecek şekilde uygun 
önlemlerin alınması koşuluyla, Bavyera Eğitim ve Öğretim Yasası (BayEUG) kapsamındaki dersler, diğer 
okul etkinlikleri ve öğle arası beslenme faaliyetleri yapılabilecektir. 2Bu amaçla, okullar ve öğle arası 
hizmetlerinden sorumlu kurum ve kuruluşlar, Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sağlık ve Bakım Bakanlığı 
tarafından gönderilmiş olan hijyen planını (Genel Hijyen Planı'nı) esas alarak bir korunma ve hijyen 
konsepti oluşturmalı ve talep edildiğinde bu konsepti yetkili bölge idare makamına sunmalıdır. 

(2) 1Okul tesislerinde maske takmak zorunludur. 2Madde 1, Fıkra 2'ye halel getirmeksizin, aşağıdaki 
kişiler belirtilen durumlarda maske takma yükümlülüğünden muaftır: 

1. Öğrenciler 

a) kendi sınıflarına girip yerlerini aldıktan sonra, 

b) pedagojik-didaktik koşullara veya okulun örgütsel yapısına bağlı zorunlu nedenlerle, denetim 
personelinin onayından sonra, 

2. Öğretmenler ve bakıcı personel sınıftaki görev yerlerine vardıktan sonra, 

3. Okul idare personeli, yanlarında başka kimse yoksa, kendi görev yerlerine vardıktan sonra. 
3Cümle 1 ve 2'de belirtilen yükümlülük yerine getirilmediğinde, okul müdürü yükümlüğünü ihlal eden kişiyi okul 
tesislerinden dışarı çıkarmalıdır; bu yaptırım öğrencilere uygulanacaksa, sadece 5. sınıf ve üstü öğrenciler için 
geçerlidir. 

(3) 1İlgili okul bölgesinde SARS-CoV-2 koronavirüs enfeksiyon riskinin artması hâlinde, yetkili bölge 
idare makamları, Fıkra 1'de adı geçen Genel Hijyen Planı'nı dikkate alarak ilgililere başka ek talimatlar da 
verebilirler. 2Madde 25 değişmemiştir. 

MADDE 19 
Çocuklar, ergenler ve genç yetişkinler için gündüz bakım hizmetleri 

(1) 1Anaokullarının, gündüz çocuk bakımevlerinin ve pedagojik eğitim merkezlerinin işletilmesi için, 
ilgili hizmet sağlayıcılar Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı ile Sağlık ve Bakım Bakanlığı tarafından 
kendilerine gönderilen Genel Hijyen Planı'nı esas alarak bir korunma ve hijyen konsepti oluşturmalı ve 
talep edildiğinde bu konsepti yetkili bölge idare makamına sunmalıdır. 2Bu aşamada, ilgili tesise özgü 
talepler ve bölgedeki yerel koşullar da dikkate alınmalıdır. 

(2) 1Çocukların tatil günü bakımlarında ve düzenli oyun gruplarında Fıkra 1 aynen geçerlidir.  
2Yetkili bölge idare makamı talep ettiğinde, bakılan çocuklara ve onların bakıcı personeline ait bir bilgi kayıt 
listesi sunulmalıdır. 
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MADDE 20 
Okul dışı eğitim, müzik okulları, sürücü kursları 

(1) 1Okul dışı eğitim hizmetlerine, sadece bu yönetmelikteki özel hükümlere uyulması ve tüm 
katılımcılar arasında asgari 1,5 m'lik mesafenin korunması koşuluyla izin verilir; özellikle ilgili tesislerin 
hareketli ve yoğun olan alanlarında asgari mesafe güvenli bir şekilde korunamıyorsa, maske takmak 
zorunludur. 2Madde 17, Cümle 2 aynen geçerlidir. 3İşletmeci bir korunma ve hijyen konsepti oluşturmalı ve 
talep edildiğinde bunu yetkili bölge idare makamına sunmalıdır. 

(2) 1Müzik okullarında ders verilmesine, sadece tüm katılımcılar arasında en az 1,5 m'lik mesafenin; 
üflemeli çalgı çalınan ve şarkı söylenen derslerde ise en az 2 m'lik mesafenin korunması koşuluyla izin 
verilir. 2Bu kural, okul haricinde verilen müzik dersleri için de geçerlidir. 

(3) 1Teorik sürücü kursu derslerinde, tekrarlama eğitimlerinde, elverişlilik seminerlerinde ve teorik 
sürücü sınavlarında Fıkra 1, Cümle 1 ve 2 aynen geçerlidir. 2Pratik sürücü kursu derslerinde ve pratik sürücü 
sınavlarında maske takmak zorunludur. 

(4) Madde 5, Fıkra 1, Cümle 2 aynen geçerlidir. 

MADDE 21  
Üniversiteler 

1Üniversitelerde yüz yüze etkinliklerin yapılmasına aşağıdaki koşullarda izin verilir: 

1. İlgili üniversite gerekli önlemleri alarak, tüm katılımcılar arasında kural olarak asgari 1,5 m'lik 
mesafenin korunmasını sağlamalıdır; özellikle tesislerin hareketli ve yoğun olan alanlarında asgari 
mesafe güvenli bir şekilde korunamıyorsa, maske takmak zorunludur. 

2. No. 1'deki gereklilikler dikkate alınarak, yüz yüze etkinliklere en fazla 200 kişinin katılmasına izin 
verilir. 

3. Üniversite bir korunma ve hijyen konsepti oluşturmalı ve talep edildiğinde bu konsepti yetkili bölge 
idare makamına sunmalıdır. 

4. Üniversite bu konsepti kazırlarken, temaslı kişilerin daha sonra takibine olanak sağlayacak 
önlemlerin alınmasını da öngörmelidir. 

2Tıp, doktorluk ve diş hekimliği ile ilgili mesleki eğitim kapsamındaki uygulamalı derslerde katılımcılar maske 
takmalı ve mümkün olduğunca aralarında en az 1,5 m'lik mesafeyi sürekli olarak korumalıdır; ilgili eğitim tesisi 
için Cümle 1, No. 3 aynen geçerlidir. 3Bu Yönetmelik kapsamındaki özel hükümler bundan etkilenmez. 

MADDE 22  
Kütüphaneler, arşivler 

Kütüphanelerde ve arşivlerde, kullanıcılar arasında kural olarak en az 1,5 m'lik mesafenin korunması 
için gerekli önlemler alınmalıdır. 

MADDE 23  
Kültürel tesisler 

(1) 1Müzeler, sergiler, anıtlar, Bavyera Eyaleti Hükûmeti'ne ait yapılar, şatolar, bahçeler, göller ve 
benzeri kültürel alanların yanı sıra, zooloji ve botanik bahçeleri de aşağıdaki koşullara uygun olarak 
açılabilecektir: 

1. Rehberlik hizmetlerinde Madde 11, Fıkra 3; diğer kültürel etkinliklerde Fıkra 2 aynen geçerlidir. 

2. Tesislere, kullanılabilir her 10 m2'lik alan başına birden fazla ziyaretçi alınamaz. 

3. İşletmeci bir korunma ve hijyen konsepti oluşturmalı ve talep edildiğinde bu konsepti yetkili bölge idare 
makamına sunmalıdır. 

4. Gastronomi hizmetlerinde Madde 13 geçerlidir. 
2Açık havada yapılacak etkinliklerde Madde 5, Fıkra 1, Cümle 2 aynen geçerlidir. 
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(2) 1Tiyatrolarda, konser salonlarında, diğer podyumlarda ve açık havada yapılacak kültürel 
etkinliklerde ve bunlarla ilgili provalarda ve diğer hazırlık çalışmalarında Madde 5, Fıkra 3 geçerlidir. 
2Etkinliğe katılan sanatçılar/oyuncular, içinde ziyaretçilerin bulunduğu veya asgari mesafenin korunamadığı 
kapalı alanlarda maske takmalıdır; ancak maske, ilgili sanatın/oyunculuğun icra edilmesini engellediği veya 
sanatçı/oyuncu sabit bir yerde kaldığı ve asgari mesafesini koruduğu sürece maske takmak gerekmez. 
3Eğer Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık ve Bakım Bakanlığı tarafından ilan edilmiş bir çerçeve konsept 
varsa, ilgili korunma ve hijyen konsepti bu çerçeve konsept esas alınarak hazırlanmalıdır. 4Açık havada 
yapılacak etkinliklerde Madde 5, Fıkra 1, Cümle 2 aynen geçerlidir. 5Enfeksiyondan Korunma Yasası 
açısından makul olduğunda ve daha büyük kültürel olayların yönetiminde ve gerekli korunma ve hijyen 
önlemlerinin alınmasında pratik deneyim kazanmak için ihtiyaç duyulduğunda, Eyalet Sağlık ve Bakım 
Bakanlığı, Bilim ve Sanat Bakanlığı ile mutabık kalarak, süresi sınırlı ve özel bir deneme projesi 
kapsamında Madde 5, Fıkra 3, No. 2'de belirtilenden farklı bir ziyaretçi sayısının uygulanmasına izin 
verebilir. 

(3) 1Sinemalarda Madde 5, Fıkra 3 geçerlidir, ancak ilgili sinemanın korunma ve hijyen konsepti, 
Sağlık ve Bakım Bakanlığı ve Dijital Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen çerçeve konsept esas 
alınarak hazırlanmalıdır. 2Açık havada yapılacak etkinliklerde Madde 5, Fıkra 1, Cümle 2 aynen geçerlidir. 

Bölüm 6  
Nihai Hükümler 

MADDE 24  
Yasalara aykırı davranışlar 

Kasıtlı veya ihmalkâr şekilde aşağıdaki eylemleri yapan kimse, Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın 
73. Maddesi, 1a Fıkrası, No. 24 uyarınca yasalara aykırı davranmış olur: 

1. Madde 2, Fıkra 1'e aykırı olarak başka kişilerle birlikte kamusal alanda bulunursa, 

2. Madde 2, Fıkra 2'ye aykırı olarak kamusal alanda kutlama yaparsa, 

3. Madde 4, Fıkra 1, Cümle 4'e aykırı olarak yanlış iletişim bilgileri verirse, 

4. Madde 5, Fıkra 1, Cümle 1'e veya Madde 7, Fıkra 2'ye aykırı olarak bir etkinlik veya toplantı 
düzenlerse; Madde 5, Fıkra 2, Cümle 1'e veya Madde 7, Fıkra 2, No. 3'e aykırı şekilde, ilgili 
etkinliğin/toplantının organizatörü olarak herhangi bir korunma ve hijyen konsepti sunamazsa ya da 
Madde 5, Fıkra 1, Cümle 1'e veya Madde 7, Fıkra 1, Cümle 1'e aykırı olarak bir etkinliğe ya da 
toplantıya katılırsa, 

5. Madde 8, 9, 10, 11, 15, 20, Fıkra 3'e, Madde 23'e veya Madde 12 ila 14'e aykırı şekilde ziyaretçi, 
müşteri, refakatçi veya misafir olarak maske takma zorunluluğuna uymazsa, 

6. Madde 8, Cümle 3'te belirtilen koşulları ihlal ederek otobüsle şehirler arası seyahat ederse, 

7. Madde 9'a aykırı şekilde, işletmeci olarak herhangi bir korunma ve hijyen konsepti sunamazsa, 

8. Madde 10'a aykırı olarak spor salonlarını/sahalarını, fitness salonlarını; Madde 10, Fıkra 2'de belirtilen 
diğer spor/etkinlik tesislerini veya dans okullarını işletirse ya da kullanırsa, 

9. Madde 11, Fıkra 1, 4, 5'e veya 6'ya aykırı olarak, tesisleri işletir veya Madde 11, Fıkra 3'e aykırı olarak 
belirtilen koşulları ihlal ederek turist rehberliği yaparsa, 

10. Madde 12'ye aykırı olarak, piyasadaki bir mağazanın, bir satış yerinin veya bir alışveriş merkezinin 
işletmecisi olarak veya bir hizmet şirketinin ya da bir muayenehanenin sorumlusu olarak, ilgili yerde 
belirtilen yükümlülükleri yerine getirmezse veya personelin maske takma zorunluluğuna uymasını 
sağlamazsa veya bir pazarın organizatörü olarak, ilgili yerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmezse, 

11. Madde 13'e aykırı olarak, ilgili yerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeksizin bir gastronomi 
işletmesi açarsa veya personelin maske takma zorunluluğuna uymasını sağlamazsa, 

12. Madde 14'e aykırı olarak, ilgili yerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeksizin başkalarına 
konaklama imkânı sağlarsa veya personelin maske takma zorunluluğuna uymasını sağlamazsa, 

13. Madde 15'e aykırı olarak toplantı, kongre ve fuarlar düzenlerse veya sergiler açarsa, 

14. Madde 16'ya aykırı şekilde, işletmeci olarak öngörülen korunma ve hijyen önlemlerine uymazsa, 
çalışanların önlemelere uymamasına sessiz kalırsa veya kontrol etme ya da belgeleme 
yükümlülüklerini yerine getirmezse, 
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15. Madde 17'ye aykırı olarak sınavlar düzenlerse, 

16. Madde 18'e aykırı olarak, Bavyera Eğitim ve Öğretim Yasası (BayEUG), Madde 90 ve devamı 
maddelerde belirtilen özel okulları Madde 18, Fıkra 1'de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeksizin 
işletirse veya bu tür bir okulda Madde 18, Fıkra 2'ye göre maske takılmasını sağlamazsa, 

17. Madde 20'ye aykırı olarak eğitim kurumları işletirse, müzik dersleri veya sürücü kursu verirse, 

18. Madde 23'e aykırı olarak kültürel tesisler veya sinemalar işletirse ya da kültürel etkinlikler düzenlerse. 

MADDE 25  
Yerel önlemler ve ek düzenlemeler 

(1) 1Enfeksiyondan Korunma Yasası'nı uygulama yetkisi olan yerel makamların diğer ek düzenlemeleri 
bu yönetmelikten etkilenmez. 2Yetkili bölge idare makamları, bu yönetmelikteki koruyucu önlemlerde veya 
korunma ve hijyen konseptlerinde olabildiğince öngörülmüş olsa dahi, Enfeksiyondan Korunma Yasası 
açısından gerekli gördüğü her bir özel durum için ilgililere ek talimatlar verebilirler. 

(2) Robert Koch Enstitüsü veya Eyalet Sağlık ve Gıda Güvenliği Dairesi ilanlarına göre, bir idari 
bölgede veya bağımsız bir şehirde yedi gün içinde tespit edilen SARS-CoV-2 yeni vaka sayısı, oranın 
nüfusuna oranla 100.000'de 35'in üzerine çıkarsa, yetkili bölge idare makamı Fıkra 1'e, Madde 10, Fıkra 2, 
Cümle 1, No. 2, Bent. g'ye ve Madde 18, Fıkra 3'e halel vermeden, özellikle aşağıdaki önlemleri almalıdır: 

1. Halka açık veya kamuya kiralanan mekânlarda yapılan özel kutlamalara katılabileceklerin sayısını 50 
kişiye kadar indirmek, 

2. Acil olarak, kişiye özel mekânlarda 25 kişiden fazla katılımcıyla asla eğlence/kutlama yapılmamasını 
önermek. 

(3) Robert Koch Enstitüsü veya Eyalet Sağlık ve Gıda Güvenliği Dairesi ilanlarına göre, bir idari 
bölgede veya bağımsız bir şehirde yedi gün içinde tespit edilen SARS-CoV-2 yeni vaka sayısı, oranın 
nüfusuna oranla 100.000'de 50'nin üzerine çıkarsa, yetkili bölge idare makamı Fıkra 1'e ve Madde 18, Fıkra 
3'e halel vermeden, özellikle aşağıdaki önlemleri almalıdır: 

1. Madde 2, Fıkra 1, No.1'de adı geçen kişilerden veya gruplardan kamusal alanda bir arada 
bulunmasına izin verilenlerin sayısını beş kişiye kadar indirmek; bu kısıtlama ayrıca bu yönetmeliğin 
Madde 2, Fıkra 1'e atıfta bulunan diğer düzenlemeleri için de geçerli olacaktır, 

2. Kişiye özel kullanılan alanlarda ve kişiye özel kullanılan mülklerde bir araya gelenlerin kapsamını, 
sadece Madde 2, Fıkra 1, No. 1'de adı geçen kişilerle veya en fazla beş kişilik gruplarla kısıtlamak, 

3. Madde 5, Fıkra 2 kapsamındaki etkinlikler için izin verilen katılımcı sayısını kapalı alanlarda 25 kişiye 
veya açık alanlarda 50 kişiye kadar indirmek, 

4. Yoğun olarak kullanılan halka açık belli yerlerde maske takma zorunluluğu getirmek, 

5. Madde 13, Fıkra 4 kapsamında işletilmesine izin verilen gastronomi işletmeleri dışında, yoğun olarak 
kullanılan halka açık belli yerlerde alkol tüketimini yasaklamak, 

6. Madde 13, Fıkra 4 uyarınca işletme içinde tüketilen yiyecek ve içeceklerin servisini 23:00 - 06:00 
saatleri arasında yasaklamak, 

7. Madde 9, Fıkra 1 kapsamındaki tesislerin ziyaretini günde bir kez ve Madde 2, Fıkra 1, No. 1'de 
belirtilen kişilerden biri ile; reşit olmayan çocukların ziyaretini de çocuğun ebeveyni veya yasal vasileri 
ile hep birlikte ve değişmeyen bir ziyaret saatinde yapılacak şekilde kısıtlamak. 

MADDE 25a  
Eyalete Giriş Karantinası Yönetmeliği'ndeki değişiklik 

Son olarak 22 Eylül 2020 tarihli Yönetmeliğin (BayMBl. No. 535) 2. Maddesi ile değiştirilmiş olan 15 
Haziran 2020 tarihli Eyalete Giriş Karantinası Yönetmeliği'nin (BayMBl. No. 335, BayRS 2126-1-6-G) 4. 
Maddesindeki "3 Ekim 2020" olan tarih, "18 Ekim 2020" olarak değiştirilmiştir. 
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MADDE 26  
Yürürlüğe girme, yürürlükten kalkma 

1Bu yönetmelik, 2 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girecek ve 18 Ekim 2020 tarihinde yürürlükten 
kalkacaktır. 2Son olarak 22 Eylül 2020 tarihli (BayMBl. No. 535) Yönetmeliğin 1. Maddesi ile değiştirilmiş 
olan 19 Haziran 2020 tarihli (BayMBl. No. 348, BayRS 2126-1-10-G) Bavyera Eyaleti Altıncı Enfeksiyon 
Korunma Önlemleri Yönetmeliği (6. BayIfSMV), 1 Ekim 2020 tarihinde gün sonu itibariyle yürürlükten 
kalkmıştır. 

Münih, 1 Ekim 2020 

Bavyera Eyaleti Sağlık ve Bakım Bakanlığı 

Melanie Huml, Eyalet Bakanı 
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