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Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) uygulanması
Korona Pandemisi: Riskli bölgelerden gelen kişiler için test kanıtı
Bavyera Eyaleti Sağlık ve Bakım Bakanlığı'nın tebliği
(Riskli bölgelerden gelen kişiler için test kanıtı genel kararnamesi)
15 Ocak 2021, Ref. G51o-G8000-2020 / 415-75 ve
23 Şubat 2021, Ref. G51s-G8000-2021 / 505-9
Almanya Federal Meclisi tarafından 13 Temmuz 2020 tarihinde (BAnz AT 13.01.2021 V1) ulusal çapta bir
salgının varlığı tespit edildikten sonra (Koronavirüs Giriş Yönetmeliği - CoronaEinreiseV), Federal
Hükümetin SARS-CoV-2 koronavirüs açısından ülkeye girişle bağlantılı enfeksiyon risklerinden korunmaya
yönelik çıkarmış olduğu yönetmeliğin 3. ve 4. Maddeleri ile bağlantılı olarak, Enfeksiyondan Korunma
Yasası'nın 28. Maddesi, 1. Fıkrası, 1. Cümlesi ve Yetki Yönetmeliği'nin (ZustV) 65. Maddesi, 2. Cümlesi,
No. 2 uyarınca, Bavyera Eyaleti Sağlık ve Bakım Bakanlığı aşağıdaki kararnameyi yayınlamıştır.
Genel Kararname
1.

Riskli bölgelerden gelen kişilere yönelik talimatlar

1.1

CoronaEinreiseV Yönetmeliği'nin 3. Maddesi, 1. Fıkrası kapsamına giren kişiler, CoronaEinreiseV
Madde 3, Fıkra 1, Cümle 1 bağlamında, CoronaEinreiseV Madde 3, Fıkra 3'e uygun bir test kanıtını
vakit kaybetmeksizin, en geç giriş yaptıktan sonra 48 saat içerisinde mutat ikametgâhlarının
bulunduğu yerdeki veya Bavyera Eyaletinde mutat ikametgâhları bulunmaması halinde ilk ikamet
ettikleri yerin yetkili bölge idare makamına sunmalıdır.

1.2

No. 1.1 kapsamına giren ve bu maddelerde belirlenmiş olan süreler zarfında yetkili bölge idare
makamına CoronaEinreiseV Madde 3, Fıkra 3 bağlamında herhangi bir test kanıtı sunmayan
kişiler, Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın 36. Maddesi, 10. Fıkrası, 2. Cümlesi uyarınca, bir
laboratuvar hekimi tarafından incelenecek numune materyalinin alınması için sürüntü de dahil
olmak üzere, derhal SARS-CoV-2 koronavirüs enfeksiyonunun varlığına yönelik bir teste tabi
tutulmak ve test sonucunu gecikmeksizin yetkili bölge idare makamına sunmakla yükümlüdür.

2.

Almanya Federal Cumhuriyeti'ne girişlerinden önce, son on gün içerisinde CoronaEinreiseV Madde
3, Fıkra 2, Cümle 1, No. 1 uyarınca bir yüksek insidans bölgesinde veya CoronaEinreiseV Madde
3, Fıkra 2, Cümle 1, No. 2 uyarınca, SARS-CoV-2 koronavirüsün belirli mutasyonlarının yaygın bir
şekilde ortaya çıktığı (virüs mutasyon bölgesi) bir risk bölgesinde kalmış olan kişilere yönelik
talimatlar.

2.1

CoronaEinreiseV Madde 3, Fıkra 2 kapsamındaki kişiler, CoronaEinreiseV Madde 3, Fıkra 2,
Cümle 1 bağlamında gerekli test kanıtını vakit kaybetmeksizin, en geç giriş yaptıktan sonra 24 saat
içerisinde mutat ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki veya Bavyera Eyaletinde mutat ikametgâhları
bulunmaması halinde, ilk ikamet ettikleri yerin yetkili bölge idare makamına sunmalıdır.

2.2

CoronaEinreiseV Madde 3, Fıkra 2 kapsamındaki kişilerin giriş yaptıkları sırada CoronaEinreiseV
Madde 3, Fıkra 3 bağlamında bir test kanıtına sahip olmamaları halinde, bu kişiler, Enfeksiyondan
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Korunma Yasası'nın 36. Maddesi, 10. Fıkrası, 2. Cümlesi uyarınca, giriş sırasında veya giriş
yaptıktan hemen sonra test yaptırmakla ve test kanıtını vakit kaybetmeksizin yetkili bölge idare
makamına ibraz etmekle yükümlüdür.
3.

Polis veya sınır polisi görevlerini yerine getirmekten sorumlu makamlar, gerekli kanıtları yetkili
makam adına kontrol etme yetkisine sahiptir.

4.

1 ve 2 numaralı maddeler, Hür Eyalet Bavyera'dan sadece transit geçiş yapan ve Eyaleti en kısa
yoldan hemen terk edecek olan kişiler için geçerli değildir.

5.

Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın 36. Maddesi, 10. Fıkrası, 2. Cümlesi uyarınca tıbbi muayeneye
izin verme yükümlülüğüne aykırı bir davranış, Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın 73. Maddesi, 1a
Fıkrası, No. 19 uyarınca yasalara aykırılık olarak görülerek cezalandırılabilir. CoronaEinreiseV
Madde 3, Fıkra 1 veya Madde 3, Fıkra 2 uyarınca bir test kanıtı ibraz etme yükümlülüğünün ihlal
edilmesi, CoronaEinreiseV Madde 9, No. 4 ile bağlantılı olarak, Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın
73. Maddesi, 1a Fıkrası, No. 24 uyarınca yasalara aykırılık olarak görülerek cezalandırılabilir.

6.

Bu genel kararname Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın 28. Maddesi, 1. Fıkrası, 1. Cümlesine
dayandığı sürece, yasa marifetiyle derhal uygulanabilir. Diğer hallerde, derhal uygulanması için
talimat verilir.

7.

Bu genel kararname, 16 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek ve 30 Nisan 2021 tarihinde gün
sonu itibariyle yürürlükten kalkacaktır. Cümle 1'den farklı olarak, No. 1.2, 18 Ocak 2021 tarihinde
yürürlüğe girecektir. Eyalete giriş yapanların test yaptırma yükümlülüğü hakkındaki 21 Aralık 2020
tarihli genel kararname (BayMBl. 2020 No. 771), 15 Ocak 2021, gün sonu itibariyle yürürlükten
kalkacaktır.
Gerekçe

Enfeksiyondan Korunma Yasasının 28. Maddesi, 1. Fıkrası, 1. Cümlesi uyarınca, yetkili makam, hasta
kişiler, hastalık şüphesi olanlar, enfeksiyon riski olanlar veya aktif taşıyıcılar tespit edildiğinde, bulaşıcı
hastalıkların yayılmasını önlemek için gerekli olduğu ölçüde ve sürece, gerekli koruyucu tedbirleri alır.
Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın 36. Maddesi, 8. Fıkrası ve 10. Fıkrası uyarınca çıkarılan 13 Ocak 2021
tarihli kararnameyle, Federal Resmi Gazete AT 13.01.2021 V1 (CoronaEinreiseV), Federal Hükumet, riskli
bölgelerden gelerek ülkeye giriş yapan kişiler için geçerli hükümleri kabul etmiştir. CoronaEinreiseV Madde
3, Fıkra 1 uyarınca, ülkeye giriş yapmadan önceki 10 gün içerisinde, CoronaEinreiseV Madde 3, Fıkra 2,
Cümle 1 bağlamında ne yüksek insidans bölgesi, ne de virüs mutasyon bölgesi olan bir risk bölgesinde
kalmış olan kişiler, ülkeye girişlerinden en geç 48 saat sonra, kendilerinde SARS-CoV-2 koronavirüs
enfeksiyonu bulunmadığına dair bir tıbbi rapora veya test sonucuna sahip olmak ve yetkili makamlarca
talep edildiğinde bu belgeyi ibraz etmek zorundadır. CoronaEinreiseV Madde 3, Fıkra 2 uyarınca, ülkeye
giriş yapmadan önceki son on gün içerisinde bir yüksek insidans bölgesinde veya virüs mutasyon
bölgesinde kalmış olan kişiler, ülkeye girişleri sırasında kendilerinde SARS-CoV-2 koronavirüs enfeksiyonu
bulunmadığına dair bir tıbbi raporu veya test sonucunu yanlarında bulundurmalı ve yetkili makam veya
onun tarafından görevlendirilen makam ya da kurum tarafından talep edildiğinde bu belgeyi ibraz etmelidir.
CoronaEinreiseV 4. Madde, 1. Fıkra, 1. Cümle, ülkeye giriş yapmadan önceki 10 gün içerisinde, ne yüksek
insidans bölgesi, ne de virüs mutasyon bölgesi olan bir risk bölgesinde kalmış olan kişiler için,
CoronaEinreiseV Madde 3, Fıkra 1 uyarınca ispat yükümlülüğünden istisnalar içermektedir.
CoronaEinreiseV Madde 4, Fıkra 1, Cümle 2 uyarınca yetkili makam, haklı bir gerekçeye dayanan münferit
durumlarda inandırıcı bir neden olması halinde daha başka istisnalar da sağlayabilir veya CoronaEinreiseV
Madde 4, Fıkra 1, Cümle 1 uyarınca istisnaları kısıtlayabilir.
Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın 36. Maddesi, 10. Fıkrası, 1. Cümlesi, No. 1'e dayalı bir kararname
nedeniyle – CoronaEinreiseV yönetmeliğinde böyle bir durum söz konusudur – gerekli olan bir tıbbi raporu
veya test sonucunu ibraz etmeyen kişiler, Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın 36. Maddesi, 10. Fıkrası, 2.
Cümlesi uyarınca, ulusal çapta bir salgın durumunun tespit edilmesine yol açan ilgili bulaşıcı hastalığın
hariç tutulmasına yönelik bir tıbbi muayeneye izin vermekle yükümlüdür.
Bu genel kararname, federal yasalara göre düzenlenmiş yukarıdaki yükümlülükleri Bavyera Eyaleti için
somutlaştırmaya hizmet etmektedir. Eyalet Sağlık ve Bakım Bakanlığının sorumluluğu, Yetki
Yönetmeliği'nin (ZustV) 65. Maddesi, 2. Cümlesi, No. 2'den kaynaklanmaktadır.
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SARS-CoV-2, Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın 2. Maddesi, No.1 bağlamında kısa sürede dünya
çapında yayılan bir virüstür. Bavyera Eyaleti'nde de enfeksiyonun halk arasında hızla yayıldığı
gözlemlenmiştir. Almanya Federal Meclisi, SARS-CoV-2 koronavirüsün yayılması nedeniyle, ulusal çapta
bir salgın durumunu tespit etmiştir. Özellikle yaşlılarda ve daha önce bir hastalığı olanlarda hastalık riski
çok yüksektir. Önceki gibi hâlâ ne etkili bir tedavinin ne de yeterli miktarda bir aşının mevcut olmaması
nedeniyle, halkın yaşamı ve sağlığı için önemli sonuçlara yol açacak enfeksiyon oranlarında artış ve sağlık
sisteminin olası aşırı yüklenmesi riski azalmadan devam etmektedir. Robert Koch Enstitüsü'nün risk
değerlendirmesine göre, dünya çapında ve Almanya'da önceki gibi çok dinamik ve ciddiye alınması
gereken bir durum söz konusudur ve şu anda Almanya'daki nüfusun sağlığına ilişkin risk, tüm nüfus
grupları için çok yüksek olarak kabul edilmektedir.
Pandemi süreci dünya çapında devam etmektedir. Aralarında Almanya da dahil olmak üzere birçok ülkede,
son haftalarda ve aylarda enfeksiyonlarda keskin bir artış olmuştur. Aynı zamanda, Büyük Britanya ve
Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nda ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde SARS-CoV-2 koronavirüsün
mutasyonu tespit edilmiştir ve mevcut bilgilere göre bu mutasyonun daha yüksek bulaşıcılığa sahip olması
muhtemeldir.
Bavyera Eyaleti'nde felaket durumu yeniden tespit edilmiş ve gece sokağa çıkma yasağı da dâhil olmak
üzere kapsamlı kısıtlamaların uygulanması gerekli olmuştur.
Bu nedenle, yurt içinde uygulanmasına devam eden kısıtlamalara ek olarak, Hür Eyalet Bavyera'ya girişler
nedeniyle ülke içi enfeksiyon sürecine yönelik yeni etkilerin yaratılmamasını ve - pandeminin başlangıcında
olduğu gibi - bu girişler nedeniyle yeni enfeksiyon kaynaklarının oluşmamasını sağlamak gerekmiştir.
Küresel salgın tehdidi durumu devam ettiğinden ve özellikle yüksek riskli bölgelerde enfeksiyonların
yeniden ortaya çıkma olasılığı göz önüne alındığında, CoronaEinreiseV Madde 3, Fıkra 1 veya Fıkra 2
kapsamına giren kişiler için genel olarak CoronaEinreiseV Madde 3, Fıkra 1 ve Fıkra 2 uyarınca gerekli
olan kanıtın ibraz edilmesini ve güncel bir negatif test kanıtı ibraz edemeyen kişiler için SARS-CoV-2
koronavirüs varlığına ilişkin bir test yaptırılmasını talep etmek gerekmektedir.
Hür Eyalet Bavyera, coğrafi olarak Almanya Federal Cumhuriyeti'nin güneydoğu sınırında bulunmaktadır.
Bavyera Eyaleti, konumu nedeniyle Avusturya Cumhuriyeti ve Çek Cumhuriyeti ile daha uzun dış sınırlara
sahiptir. Her iki devlet de Avrupa Birliği üye devletleridir. Avrupa iç pazarında, ulusal sınırların her iki
tarafındaki bölgeler arasında çok sayıda ve önemli endüstriyel ve ekonomik ilişkiler bulunmaktadır. Şu
anda olduğu gibi, komşu devletlerde enfeksiyon riski artmış ve bunun sonucunda söz konusu devletler
Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın 2. Maddesi, No. 17 bağlamında bir risk bölgesi olarak sınıflandırılmış
olduklarından, prensip olarak sınırlar açık kalmaya devam ettiği için enfeksiyondan korunma çıkarlarının
göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Geçmişte, sınır bölgelerinin enfeksiyon vakalarından ortalamanın
üzerinde bir seviyede etkilendiği saptanmıştır. Robert Koch Enstitüsü'nün 12 Ocak 2021 tarihli verilerine
dayanarak, sınır bölgesinde bulunan 26 idari bölgeden 19'u için 7 günlük insidansın, Bavyera Eyaleti
genelindeki 7 günlük insidans ortalamasının üzerinde olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bu nedenle,
çalışmak için sınır ötesine geçen ve sürekli gidip gelen kişilere CoronaEinreiseV Yönetmeliğinin test
yaptırma ve kanıt yükümlülüklerinden sağlanan istisnalarda, çalışmak için sınır ötesine geçen ve sürekli
gidip gelen kişilerin, en az bir girişin gerçekleştiği her takvim haftasında, CoronaEinreiseV Madde 3, Fıkra 3
bağlamında haftada bir kez bir test kanıtına sahip olmaları ve talep edilmesi halinde bunu ibraz etmeleri
gerektiği şeklinde kısıtlama yapılması icap etmiştir.
Madde 1'e dair:
Madde 1, CoronaEinreiseV yönetmeliğinin 3. Maddesi, 2. Fıkrası, 1. Cümlesi No. 1 uyarınca ne yüksek
insidans bölgesi, ne de 3. Maddesi, 2. Fıkrası, 1. Cümlesi, No. 2 uyarınca virüs mutasyon bölgesi olan riskli
bölgelerden ülkeye giriş yapan kişilere yönelik talimatları içermektedir.
Madde 1.1, CoronaEinreiseV Yönetmeliği'nin 3. Maddesi, 1. Fıkrası kapsamına giren kişilerin,
CoronaEinreiseV Madde 3, Fıkra 1 uyarınca gerekli olan CoronaEinreiseV Madde 3, Fıkra 3 bağlamındaki
test kanıtını vakit kaybetmeksizin, en geç CoronaEinreiseV Yönetmeliğinde öngörülen giriş yaptıktan
sonraki 48 saatlik süre içerisinde ibraz etmeleri gerektiğini öngörmektedir. Test kanıtı, mutat
ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki veya Bavyera Eyaletinde mutat ikametgâhları bulunmaması halinde,
ilk ikamet ettikleri yerin yetkili bölge idare makamına ibraz edilmelidir.
No. 1.2, CoronaEinreiseV Yönetmeliği Madde 4, Fıkra 1, Cümle 2, Yarım Cümle 2 uyarınca
CoronaEinreiseV Yönetmeliği Madde 4, Fıkra 1, Cümle 1, No. 1 ve No. 3'de öngörülen istisnaları, çalışmak
için sınır ötesine geçen ve sürekli gidip gelen ve ülkeye girişten önce ne yüksek insidans bölgesi, ne de
virüs mutasyon bölgesi olan bir risk bölgesinde kalmış olan kişilerin, en az bir girişin gerçekleştiği her
takvim haftasında, CoronaEinreiseV Madde 3, Fıkra 3 bağlamında haftada en az bir kez bir test kanıtına
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sahip olmaları ve yetkili bölge idare makamı ya da onun görevlendirmiş olduğu makamlardan birinin talep
etmesi halinde, bu kanıtı ibraz etmek zorunda oldukları şeklinde kısıtlamaktadır.
Kısıtlama, sadece çalışmak için sınır ötesine geçen ve sürekli gidip gelen CoronaEinreiseV Madde 4, Fıkra
1, Cümle 1, No. 3 bağlamındaki kişiler geçerli olup, aynı zamanda risk bölgesindeki ilgili konaklamanın 24
saatten daha az olması veya Almanya Federal Cumhuriyeti'ne ilgili girişin 24 saatten daha kısa bir için
olması durumunda da geçerlidir. Bu bağlamda, CoronaEinreiseV Madde 2, Fıkra 1, No. 3 ile bağlantılı
olarak Madde 4, Fıkra 1, Cümle 1, No. 1 uyarınca olan istisna da sınırlandırılır. Diğer istisnalar aynen kalır.
Test Yaptırma Yükümlülüğü Yönetmeliği (TestpflichtV) Madde 1, Fıkra 3 ile bağlantılı olarak,
Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın 36. Maddesi, 7. Fıkrası, 2. Cümlesi uyarınca, TestpflichtV Madde 1,
Fıkra 1'de bahsi geçen kişiler, numune alınması için gerekli olan sürüntü de dahil olmak üzere, test
işlemlerine izin vermekle yükümlüdür. Bu test işlemleri, No. 1.1 ve No 1.2'de bahsi geçen kişiler için No.
1.3'de tanzim edilmiştir.
Madde 2'ye dair:
No. 2, Almanya Federal Cumhuriyeti'ne girişlerinden önce, son on gün içerisinde CoronaEinreiseV Madde
3, Fıkra 2, Cümle 1, No. 1 uyarınca bir yüksek insidans bölgesinde veya CoronaEinreiseV Madde 3, Fıkra
1, Cümle 1, No. 2 uyarınca, SARS-CoV-2 koronavirüsün belirli mutasyonlarının yaygın bir şekilde ortaya
çıktığı (virüs mutasyon bölgesi) bir risk bölgesinde kalmış olan kişilere yönelik talimatları içermektedir.
Madde 2.1, CoronaEinreiseV Yönetmeliği'nin 3. Maddesi, 2. Fıkrası kapsamındaki kişilerin gerekli test
kanıtını vakit kaybetmeksizin, en geç giriş yaptıktan sonra 24 saat içerisinde yetkili bölge idare makamına
ibraz etmelerini öngörmektedir. Yüksek insidans bölgelerinden ve virüs mutasyon bölgelerinden ülkeye giriş
yapan kişiler, giriş sırasında uygun bir test kanıtına sahip olmak zorundadır. Bu nedenle, Madde 2.1'de
öngörülen süre, test yaptırılması ve test kanıtının alınması için değil, ilgili kanıtın yetkili bölge idari
makamına ibraz edilmesi için geçerli olan süredir. İlgili bölge idare makamı, kanıtın ibraz edilmesi için yetkili
olan makam olarak belirlenir.
Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın 36. Maddesi, 10. Fıkrası, 2. Cümlesi uyarınca, Madde 2.1'de bahsi
geçen kişiler, uygun bir test kanıtı ibraz edilmediği sürece, numune alınması için gerekli olan sürüntü de
dahil olmak üzere, test işlemlerine izin vermekle yükümlüdür. Bu test işlemi, No. 2.1'de bahsi geçen kişiler
için No 2.2'de ülkeye giriş sırasında veya giriş yaptıktan hemen sonra şeklinde tanzim edilmiştir. Bu
nedenle, Bavyera'nın Münih, Nürnberg ve Memmingen havalimanları üzerinden giriş yapan kişilerin
gerekirse havalimanlarında kurulan test merkezlerinde testten geçmesi gerekebilir.
Madde 3'e dair:
CoronaEinreiseV Yönetmeliği uyarınca gerekli olan kanıtlar (giriş bildiriminin teyidi veya ikame bildirim ve
test kanıtı), CoronaEinreiseV uyarınca, Enfeksiyondan Korunma Yasası bağlamında yetkili olan makama
ibraz edilmelidir. Yetkili makam olarak, Madde 1 ve Madde 2'de yetkili bölge idare makamı tayin edilmiştir.
Madde 3 ile polis veya sınır polisi görevlerini yerine getirmekten sorumlu makamlara, kanıtları kontrol etme
yetkisi verilmiştir. Bu sayede, kanıt sunma yükümlülüklerinin kontrolünü kolaylaştırma ve uygulamanın
iyileştirilmesi amaçlamaktadır. Kontrol seçenekleri, sınır ötesi trafiğin polis denetimini gerçekleştirmekle
görevli makamın CoronaEinreiseV Yönetmeliğinde öngörülen kontrol seçeneklerini tamamlayıcı niteliktedir.
Madde 4'e dair:
Madde 4 ile Hür Eyalet Bavyera'ya sadece transit geçiş için giriş yapan ve bu eyaleti gecikmeksizin en kısa
yoldan tekrar terk eden kişiler, Genel Kararname'nin düzenlemelerinden muaf tutulmuştur.
Madde 5'e dair:
Bir tıbbi muayene yapılmasına izin verme yükümlülüğüne aykırı kasıtlı ve ağır ihlaller, Enfeksiyondan
Korunma Yasası'nın 73. Maddesi, 1a Fıkrası, No. 19 uyarınca para cezasına tabidir. CoronaEinreiseV
Yönetmeliğinden kaynaklanan kanıt sunma yükümlülüklerine aykırı ihlaller, CoronaEinreiseV Madde 9 ile
bağlantılı olarak Madde 73, Fıkra 1a, No. 24 uyarınca para cezasına tabidir.
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Madde 6'ya dair:
Genel Kararname, Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın 28. Maddesi, 1. Fıkrası, 1. Cümlesine dayandığı
sürece, Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın 16. Maddesi, 8. Fıkrası ile bağlantılı olarak, 28. Maddesi, 3.
Fıkrası uyarınca derhal uygulanabilir. CoronaEinreiseV'nin 3. Maddesi ve 4. Maddesi'ni esas alan talimatlar
için, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun (VwGO) 80. Maddesi, 2. Fıkrası, 1. Cümlesi, No. 4uyarınca derhal
icra emri verilir. Pandemi ile mücadele, test kanıtlarının zamanında ibraz edilmesini ve - bunlar ibraz
edilmediği sürece - Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın 36. Maddesi, 10. Fıkrası, 2. Cümlesi uyarınca
uygun bir muayeneye izin vermekle yükümlü olan kişilerin zamanında test edilmesini gerektirir. Sadece
zamanında yapılan testlerle enfeksiyonların tespit edilmesi ve böylece enfeksiyon zincirlerinin kırılması
sağlanabilir. Bu nedenle, talimat ve düzenlemelerin derhal uygulanması kamu yararınadır.
Madde 7'ye dair:
Madde 7, genel kararnamenin yürürlüğe girişini ve yürürlükten kalkmasını düzenlemektedir. Bu genel
kararnamenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, eyalete giriş yapanların test yaptırma yükümlülüğü hakkındaki
21 Aralık 2020 tarihli genel kararname, BayMBl. 2020 No. 771, yürürlükten kaldırılacaktır.
İmza
Dr. Winfried Brechmann
Bakanlık Müsteşarı
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