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Bavyera Eyaleti On Üçüncü Enfeksiyondan Korunma Önlemleri
Yönetmeliği
(13. BayIfSMV)
5 Haziran 2021
Son olarak 28 Mayıs 2021 tarihli yasanın (BGBl. I S. 1174) 1. Maddesi ile değiştirilmiş olan 20 Temmuz
2000 tarihli (BGBl. I S. 1045) Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) 28. Maddesi, 1. Fıkrası, 28a, 28b, 28c
Maddeleri, 3. bendi ile bağlantılı olan 32. Maddesi, 1. Bendi uyarınca, 8 Mayıs 2021 tarihli COVID-19 Korunma
Önlemlerinden İstisna Yönetmeliği'nin (BAnz AT 08.05.2021 V1) 11. Maddesi ve son olarak 4 Haziran 2021
tarihli Yönetmelik (BayMBl. 2021, No. 382) ile değiştirilmiş olan 28 Ocak 2014 tarihli (GVBl. S. 22, BayRS 1032-V) Kararname Çıkarma Yetkisi Hakkındaki Yönetmelik'in (DelV) 9. Maddesi, No. 5 ile bağlantılı olarak,
Bavyera Eyaleti Sağlık ve Bakım Bakanlığı aşağıdaki düzenlemeleri yapmıştır:
Bölüm 1
Genel düzenlemeler
Madde 1
Uygulama alanı, insidans hesaplaması
(1) 1Bu yönetmelik, prensip olarak sadece Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) 28a Maddesi, 3.
Fıkrası, 12. Bendi uyarınca belirlenen yedi gün içerisinde 100.000 kişi başına yeni SARS-CoV-2 koronavirüs
enfeksiyonları sayısının (7 gün insidansı) 100 değerini aşmadığı ilçelerde ve bir il veya ilçeye bağlı olmayan
şehirlerde geçerlidir. 27 gün insidansı daha yüksek olan bölgelerde, bu yönetmeliğin düzenlemeleri sadece
ilgili düzenlemede bu hükme atıfta bulunulduğu ölçüde uygulanır. 3IfSG Madde 28b etkilenmeyecektir.
(2) Bir ilçe ya da bir il veya ilçeye bağlı olmayan şehirlerle ilgili olarak her defasında belirleyici olan 7 gün
insidansı için aşağıdakiler geçerlidir:
1.

Bir ilçe ya da bir il veya ilçeye bağlı olmayan bir şehirde, Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından
internette yayınlanan 7 gün insidansı, art arda üç gün boyunca düzenleme açısından belirleyici olan eşik
değeri aşacak olursa, o zaman söz konusu yerde düzenlemenin öngördüğü önlemler bir sonraki günden
itibaren yürürlüğe girer.

2.

Bir ilçe ya da bir il veya ilçeye bağlı olmayan bir şehirde, Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından
internette yayınlanan 7 gün insidansı, art arda beş gün boyunca düzenleme açısından belirleyici olan
eşik değerin altına düşecek olursa, o zaman söz konusu yerde düzenlemenin öngördüğü önlemler bir
sonraki günden itibaren yürürlükten kalkar.

3.

Yetkili bölge idare makamı, 7 gün insidansının ilgili bir eşik değeri art arda üç gün boyunca aşılır aşılmaz
veya art arda beş gün boyunca altına düşülür düşülmez bunu derhal resmi olarak ilan etmelidir.
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Madde 2
Mesafe, hijyen, havalandırma
1Herkes, mümkün olan her yerde, diğer insanlarla arasında en az 1,5 metrelik mesafeyi korumaya ve
yeterli el hijyenine dikkat etmeye teşvik edilmelidir. 2Kapalı alanlarda yeterli havalandırma olmasına dikkat
edilmelidir.

Madde 3
Maske takma zorunluluğu
(1) Bu Yönetmelikte maske takma zorunluluğu öngörüldüğü sürece, şu kurallar geçerlidir:
1.

Bir tıbbi yüz maskesi veya bir ağız burun maskesi (maske) takılmalıdır.

2.

Henüz altı yaşından gün almamış çocuklar maske takma zorunluluğundan muaftır.

3.

Engelli olmaları veya sağlık durumları nedeniyle ağzı ve burnu örten bir maske takmalarının mümkün
veya uygun olmadığını kanıtlayabilen kimseler, özellikle tam adı, doğum tarihini ve ilgili kişinin neden
maske takma zorunluluğundan muaf tutulduğuna dair somut bilgileri içermesi gereken yazılı bir sağlık
raporunun aslını sunarak, bu durumu yerinde derhal kanıtlayabildikleri sürece, maske takma
zorunluluğundan muaftırlar.

4.

Kişinin tanınması veya işitme engelli kişilerle iletişim kurması için veya başka zorunlu nedenlerle gerekli
olması durumunda, maske çıkarılabilir.

5.

Çalışanlar için, iş/görev ile ilgili faaliyetleri sırasında maske takma zorunluluğu sadece iş sağlığı ve
güvenliği yönetmelikleri çerçevesinde geçerlidir.

(2) Bu Yönetmelikte FFP2 maske takma zorunluluğu öngörüldüğü sürece, Fıkra 1 aşağıdaki koşullarla
aynen geçerlidir:
1.

Bir FFP2 maske veya en azından normlara uygun eşdeğer standarda sahip bir maske takılmalıdır.

2.

Altı ve 16 yaşlar arasındaki çocuklar ve ergenler sadece tıbbi bir yüz maskesi takmak zorundadır.

(3) Maske takma zorunluluğunun olmadığı yerlerde bile, kamusal alanda asgari mesafeyi koruma
kuralına uymanın mümkün olmadığı her yerde, herkesin maske takması önerilmektedir.
(4) Şuralarda maske takma zorunluluğu vardır:
1.

Şehir merkezlerindeki merkezi toplanma alanlarında veya insanların ya kapalı bir mekânda ya da yetkili
bölge idare makamı tarafından belirlenebilecek, sadece geçici olarak bulunmadıkları açık havadaki diğer
halka açık yerlerde,

2.

Bu yönetmelikte herhangi bir özel düzenleme öngörülmemiş olan kamu binaları ve halka açık diğer
binaların asansörleri de dâhil olmak üzere, toplanma ve ulaşım alanlarında,

3.

İş yerinin toplanma ve ulaşım alanlarında, özellikle asansörlerde, koridorlarda, kantinlerde ve girişlerde;
1,5 metrelik asgari mesafe güvenli bir şekilde korunamadığı sürece, aynı husus iş yeri için de geçerlidir.
Madde 4
Test kanıtı

Bu yönetmelikte, belirli tesis, işletme veya alanlardan faydalanmak ya da buralara kabul edilmek için
SARS-CoV-2 koronavirüs enfeksiyonu bulunmadığına dair bir kanıtın (Test kanıtı) sunulması öngörülmüşse,
aşağıdakiler geçerlidir:
1.

Yazılı olarak veya elektronik ortamda:
a) Bir PCR veya POC antijen testinin ya da
b) Federal İlaç ve Tıbbi Cihazlar Enstitüsü tarafından onaylanmış, COVID-19 Korunma Önlemlerinden
İstisna Yönetmeliği'nin (SchAusnahmV) hükümlerine uygun olarak, uzman olmayan kişiler tarafından
kendi kendine uygulama için denetim altında gerçekleştirilen (kendi kendini test) bir antijen testinin
negatif test sonucu gösterilmelidir.

2.

Test kanıtları, aksi açıkça belirtilmedikçe, yalnızca 50 değerindeki 7 gün insidansının aşıldığı ilçelerde ve
bir il veya ilçeye bağlı olmayan şehirlerde gereklidir.
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3.

Kendileri için düzenlenmiş bir aşı sertifikasına (aşılı kişiler) veya iyileşme belgesine (iyileşmiş kişiler)
sahip olan asemptomatik kişilerin yanı sıra henüz altı yaşından gün almamış çocuklar, bir test kanıtı
sunma zorunluluğundan muaftır.

4.

Bireysel bir kişi tesiste, işletmede veya alanda belirli bir sabit yeri kullanmıyorsa ve ayrıca orada mutat
olan kullanıcı davranışı nedeniyle, bireysel kişinin başka bir haneden belirli kişilerle nispeten uzun bir
süre yakın mekânsal temasa maruz kalması muhtemel değilse, açıkça aksi yönde bir düzenleme
yapılmadığı sürece, prensip olarak bir test kanıtından vazgeçilebilir; şüphe halinde yetkili bölge idare
makamları karar verir.
Madde 5
İletişim verilerinin toplanması

1SARS-CoV-2 koronavirüs enfeksiyonu vakası tespit edilen bir durumda, temaslı kişileri belirlemek
amacıyla ilgili kişilerin iletişim bilgileri bu yönetmelik uyarınca veya bu yönetmelikte öngörülen korunma ve
hijyen konseptleri temelinde toplandığı sürece Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) 28a Maddesi, 4.
Fıkrası aşağıdaki koşullarla aynen geçerlidir:

1.

Soyadları, adlar ve güvenli iletişim bilgilerinin (telefon numarası, e-posta veya ikamet adresi) yanı sıra
bildirilen adreste kalış süresi her durumda belgelenmelidir.

2.

Eğer iletişim bilgileri bunları toplamaktan sorumlu bir kişiye verilecekse, verilen bilgiler mutlaka doğru
olmalıdır.

2Bent

1 uyarınca iletişim bilgilerinin toplanması, Bent 1, No. 1'e göre verilerin yeterince hassas bir şekilde
dokümantasyonunun sağlanması şartıyla elektronik formda da gerçekleştirilebilir. 3Kamu yararına görev
yapan veya kamu otoritesini icra eden resmi makamlar, mahkemeler ve resmi kurumlar da ilgili bina veya
tesislere erişim sağlanması çerçevesinde aynı şekilde 1. ve 2. Bent uyarınca kişisel verileri toplayabilirler.
Bölüm 2
Münferit alanlara yönelik düzenlemeler
Madde 6
Genel temas kısıtlaması
(1) 1Kamusal alanlarda, özel olarak kullanılan mekânlarda ve özel olarak kullanılan arazilerde insanların
yalnızca:
1.

7 gün insidansının 50 ile 100 arasında olduğu ilçelerde ve bir il veya ilçeye bağlı olmayan şehirlerde,
kendi hane halkı mensuplarıyla ve ek olarak, on kişilik toplam sayı aşılmadığı sürece, diğer iki hane
halkının mensuplarıyla,

2.

7 gün insidansının 50 değerini aşmadığı ilçelerde ve bir il veya ilçeye bağlı olmayan şehirlerde, en fazla
on kişilik gruplar halinde bir arada bulunmasına izin verilir.

2Bu

hane halklarının mensubu olan 14 yaşın altındaki çocuklar, toplam sayıya dâhil edilmezler.
aynı hane halkı mensupları arasında, yalnızca eşler veya birlikte yaşayan partnerler arasında veya
yalnızca velayet ya da çocukla şahsi münasebette bulunma hakkının kullanılması için gerçekleştirilen
toplantılar bundan etkilenmeyecektir.
3Yalnızca

(2) Aşı olmuş ve iyileşmiş kişiler için COVID-19 Korunma Önlemlerinden İstisna Yönetmeliği'nin
(SchAusnahmV) hükümleri aynen geçerlidir.
(3) Fıkra 1, birden fazla kişinin iş birliği yapmasını zorunlu olarak gerektiren ve kamu hukuku
kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda gönüllülük esasına göre yürütülen mesleki ve iş/görev ile ilgili faaliyetler
için geçerli değildir.
Madde 7
Halka açık ve özel etkinlikler, kutlamalar
(1) 1Özel günler münasebetiyle ve başlangıçtan itibaren açık bir şekilde sınırlandırılmış ve davetli bir
grup insanla düzenlenen halka açık etkinliklere:
1.

7 gün insidansının 50 ile 100 arasında olduğu ilçelerde ve bir il veya ilçeye bağlı olmayan şehirlerde,
kapalı alanlarda en fazla 25 kişiye ve açık havada en fazla 50 kişiye kadar ve

2.

7 gün insidansının 50 değerini aşmadığı ilçelerde ve bir il veya ilçeye bağlı olmayan şehirlerde, her
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durumda aşı olmuş ve iyileşmiş kişiler de dâhil olmak üzere, kapalı alanlarda en fazla 50 kişiye ve açık
havada en fazla 100 kişiye kadar izin verilir.
27

gün insidansının 50 ile 100 arasında olduğu ilçelerde ve bir il veya ilçeye bağlı olmayan şehirlerde,
katılımcılar Madde 4 koşullarına göre bir test kanıtına sahip olmak zorundadır.
(2) Doğum günü kutlamaları, düğün veya vaftiz törenleri ve dernek toplantıları gibi özel günler
münasebetiyle ve başlangıçtan itibaren açık bir şekilde sınırlandırılmış ve davetli bir grup insanla düzenlenen
özel etkinlikler için, Fıkra 1, COVID-19 Korunma Önlemlerinden İstisna Yönetmeliği'nin (SchAusnahmV) 8.
Maddesi, 2. Fıkrası uyarınca belirtilen kişi sayısı sınırlarının aşı olmuş ve iyileşmiş kişiler dâhil olacak şekilde
anlaşılması şartıyla aynen geçerlidir.
(3) Ayrıca etkinlikler, toplantılar, Madde 9'a göre düzenlenen toplantılar olmadıkları sürece toplanmalar
ve şenlikler eyalet genelinde yasaktır.
(4) Halka açık yerlerde ve tesislerde kutlama yapmak yasaktır.
Madde 8
İbadetler, dini cemaatlerin ayinleri
Kiliselerde, sinagoglarda ve camilerde halka açık ibadetlerin yanı sıra diğer dini cemaatlerin ayinlerine,
Madde 1, Fıkra 1, Bent 1 ve 2'ye göre tüm alanlarda aşağıdaki koşullar altında izin verilir:
1.

Binalarda, aşı olmuş ve iyileşmiş kişiler dâhil izin verilen azami katılımcı sayısı diğer yerlere 1,5 metrelik
asgari mesafenin korunabildiği mevcut yer sayısına göre belirlenir.

2.

Kendi hane halkına mensup olmayan, aşı olmamış veya iyileşmemiş kişilerle 1,5 metrelik asgari mesafe
korunmalıdır.

3.

Ziyaretçiler için sadece kapalı alanlarda FFP2 maske takma zorunluluğu geçerlidir.

4.

7 gün insidansının 100 değerini aştığı ilçelerde ve bir il veya ilçeye bağlı olmayan şehirlerde koro halinde
ilahi okunması yasaktır.

5.

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.

6.

Dini cemaatlerin geniş katılımlı etkinlik niteliği taşıyan ibadetleri ve ayinleri yasaktır.
Madde 9
Anayasa'nın 8. Maddesi bağlamındaki toplantılar

(1) 1Anayasa'nın 8. Maddesi bağlamında açık havada yapılacak toplantılarda tüm katılımcılar arasında
1,5 metrelik asgari mesafe korunmalı ve toplantıdaki diğer katılımcılarla veya üçüncü kişilerle her türlü fiziksel
temastan kaçınılmalıdır. 2Bavyera Eyaleti Toplantı Yasası'nın (BayVersG) 24. Maddesi, 2. Fıkrası uyarınca
yetkili makamlar, münferit durumlarda gerekli olduğu ölçüde anılan yasanın (BayVersG) 15. Maddesine göre
gerekli kısıtlamaları uygulayarak:
1.

Katılımcıların 1. Bent 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 aşı olmuş ve iyileşmiş kişiler dâhil,
200'den fazla katılımcı olmaması ve toplantının sabit bir yerde yapılması durumunda beklenebilir.

3Katılımcılar için maske takma zorunluluğu vardır; bu durum, anonslar yapılırken toplantı yönetimi, konuşma
yapıldığı sırada konuşmacılar ve toplantı sırasında trafikte bir motorlu taşıt kullanan katılımcılar için geçerli
değildir. 4Uygulanan kısıtlamalara rağmen Bent 2'de belirtilen koşulların sağlanamayacağı bir toplantı
yasaklanmalıdır.

(2) Anayasa'nın 8. Maddesi bağlamında kapalı alanlardaki toplantılara aşağıdaki koşullar altında izin
verilir:
1.

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

2.

Aşı olmuş ve iyileşmiş kişiler dâhil izin verilen maksimum katılımcı sayısı, No. 1 dikkate alınarak mevcut
yer sayısına göre belirlenir.
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3.

Katılımcılar için FFP2 maske takma zorunluluğu vardır; Fıkra 1, Bent 3 aynen geçerlidir.

4.

Organizatör, bir korunma ve hijyen konsepti oluşturmalı ve talep edildiğinde bu konsepti yetkili bölge
idare makamına sunmalıdır.

5.

Aşı olmuş ve iyileşmiş kişiler dâhil, 100 kişiden fazla katılımcının olması beklenen toplantılar yetkili bölge
idare makamına bildirilmelidir; Bavyera Eyaleti Toplantı Yasası'nın (BayVersG) 13. Maddesi, 1 ila 4.
Fıkraları aynen geçerlidir.
Madde 10
Toplu taşıma araçları, öğrenci taşımacılığı

1Taksiler ve öğrenci taşımacılığı dâhil olmak üzere, motorlu taşıtlarla ücretli veya ticari amaçlı yolcu
taşımacılığı dâhil, kişilerin yakın ve uzak mesafe toplu taşıma araçlarıyla taşınması sırasında yolcular için hem
taşıma sırasında hem de ilgili ulaşım aracına ait bir tesiste kaldıkları süre boyunca FFP2 maske takma
zorunluluğu vardır. 2Denetim ve servis personeli, yolcularla temas ettikleri sürece en azından tıbbi bir yüz
maskesi takmak zorundadır.

Madde 11
Hastaneler, bakımevleri
(1) 1Şu kurum ve kuruluşlardaki hastaların ve sakinlerin ziyaretçileri:
1.

Hastaneler ve hastanelere benzer tıbbi bakım hizmetleri sunan önleyici bakım ve rehabilitasyon kurumları
(Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) 23. Maddesi, 3. Fıkrası, Bent 1, 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,
ziyaret sırasında maske takmalı ve mümkün olduğunca başkaları ile aralarında 1,5 metrelik asgari
mesafeyi sürekli korumalıdır.
2İlgili kurum veya kuruluş, Sağlık ve Bakım Bakanlığı tarafından ilan edilen çerçeve konsepti esas alarak
bir korunma ve hijyen konsepti oluşturmalı, buna uymalı ve talep edildiğinde bu konsepti yetkili bölge
idare makamına sunulmalıdır.
(2) Fıkra 1, Bent 1, No. 2, 3 ve 5 kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda ayrıca şunlar geçerlidir:

1.

Ziyaretçilere ancak Madde 4 koşullarına göre bir test kanıtı sundukları takdirde giriş izni verilebilir.

2.

Aşı olmamış ve hastalıktan iyileşmemiş ziyaretçiler ve çalışanlar için, sakinlerle temas halinde oldukları
sürece FFP2 maske takma zorunluluğu, diğer hallerde ise tıbbi yüz maskesi takma zorunluluğu geçerlidir.

3.

Fıkra 1, Bent 2 uyarınca korunma ve hijyen konsepti, aynı zamanda özellikle kurum veya kuruluş
çalışanlarının SARS-CoV-2 koronavirüs enfeksiyonuna yönelik olarak – aynı zamanda, SARS-CoV-2
koronavirüse karşı daha önce bir koruyucu aşı yaptıran sakinlerin ve çalışanların oranını da dikkate
alarak – düzenli olarak test edilmesini öngören bir test konseptini de içermelidir; gerekli testleri kurumlar
organize etmelidir.

4.

Madde 1, Fıkra 1, Bent 2 kapsamına giren bölgelerde veya daha büyük salgın vakalarının görüldüğü
yerlerde, yetkili bölge idare makamı, bu kurum ve kuruluş çalışanlarının – SARS-CoV-2 koronavirüse
karşı daha önce bir koruyucu aşı yaptıran sakinlerin ve çalışanların oranını da dikkate alarak – hizmete
atandıkları haftada en az iki farklı günde, SARS-CoV-2 koronavirüs enfeksiyonu için test edilmesi
talimatını vermelidir.

(3) 1Ayakta bakım hizmetleri ve kısmen yatarak tedavi hizmeti veren kurum ve kuruluşlar, mevcut test
kapasiteleri çerçevesinde çalışanlarına düzenli olarak ve mümkünse haftanın üç farklı gününde SARS-CoV-2
koronavirüs enfeksiyonuna dair test yaptırmalıdır. 2Çalışanlarınız için bakıma muhtaç kişilerle temas halinde
oldukları sürece iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri çerçevesinde FFP2 maske takma zorunluluğu vardır.
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(4) Vefat edenlere her zaman refakat edilebilir.
Madde 12
Spor
(1) Spor yapmaya ve uygulamalı spor eğitimine aşağıdaki fıkraların koşullarına göre izin verilir:
1

1.

7 gün insidansının 50 ile 100 arasında olduğu ilçelerde ve bir il veya ilçeye bağlı olmayan şehirlerde:
a) 4. Madde koşullarına göre bir test kanıtıyla, kişi sayısı sınırlaması olmadan her türlü spora ve
b) ayrıca test kanıtı olmadan en fazla 10 kişiye kadar gruplar halinde veya 14 yaşın altında en fazla 20
çocuğa kadar gruplar halinde açık havada temassız sporlara izin verilir.

2.

7 gün insidansının 50 değerini aşmadığı ilçelerde ve bir il veya ilçeye bağlı olmayan şehirlerde, kişi
sayısında sınırlama olmaksızın her türlü spora izin verilir.

(2) 1Açık havada, sabit koltuklu tesislerde düzenlenen spor etkinliklerinde, aşı olmuş ve iyileşmiş kişiler
dâhil en fazla 500 seyirciye izin verilir. 2Binalarda, aşı olmuş ve iyileşmiş kişiler dâhil izin verilen azami seyirci
sayısı, diğer yerlere 1,5 metrelik asgari mesafenin korunabildiği mevcut yer sayısına göre belirlenir. 37 gün
insidansının 50 ile 100 arasında olduğu ilçelerde ve bir il veya ilçeye bağlı olmayan şehirlerde, ziyaretçiler
Madde 4 koşullarına göre bir test kanıtı sunmak zorundadır. 4Bunun dışında, sadece yarış/müsabaka ve
antrenman tesislerinin işletilmesi veya medya muhabirliği yapmak için gerekli olan kişilerin spor tesisine
girmesine izin verilecektir.
(3) Spor sahalarının, dans okullarının, fitness salonlarının ve diğer spor tesislerinin işletilmesine ve
kullanılmasına Fıkra 1'de belirtilen amaçlar için izin verilir; bu sırada, sadece Eyalet İçişleri, Spor ve
Entegrasyon ve Sağlık ve Bakım Bakanlıkları tarafından ilan edilen çerçeve konsept kapsamında müsaade
edilen azami sayıdaki insan aynı anda bu tesislerde bulunabilir. 2Spor yapılmadığı sürece, spor tesislerinde
FFP2 maske takma zorunluluğu geçerlidir; spor tesislerinin personeli için tıbbi yüz maskesi takma zorunluluğu
geçerlidir. 3Madde 20 etkilenmeyecektir.
1

(4) 1Organizatör, İçişleri, Spor ve Entegrasyon, Sağlık ve Bakım Bakanlıkları tarafından ilan edilen bir
çerçeve konseptini esas alarak, bir korunma ve hijyen konsepti oluşturmalı ve talep edildiğinde bunu yetkili
bölge idare makamına sunmalıdır.
2Eğer ilgili tesiste sadece kapalı alanlardaki ayrı tuvaletler (duş ve soyunma odaları olmayan) kullanıma
açılacaksa, bu koşul açık hava spor tesislerinde seyircisiz olarak yapılan sporlar için geçerli değildir.
Madde 13
Eğlence mekânları
(1) Teleferikler, gezi hizmetleri sunmak amacıyla nehir ve göllerdeki gemi seferleri, şehir ve ziyaretçi
turları, dağ, kültür ve doğa turlarının yanı sıra turistik amaçlı mağara ve maden ocağı ziyaretleri ve turistik
amaçlı demir yolu ve seyahat otobüsü ulaşımları için aşağıdakiler geçerlidir:
1.

İşletmeci uygun önlemleri alarak, yolcular arasında prensip olarak 1,5 metrelik asgari mesafenin
korunmasını sağlamalıdır.

2.

Kapalı alanlarda, kapalı araç bölümlerinde ve kabinlerde yolcular için FFP2 maske takma, denetim ve
servis personeli için ise yolcularla temas ettikleri sürece, maske takma zorunluluğu geçerlidir.

3.

İşletmeci; Eyalet Ekonomi, Bölgesel Kalkınma ve Enerji ve Sağlık ve Bakım Bakanlıkları tarafından ilan
edilen çerçeve konsept temelinde bir korunma ve hijyen konsepti oluşturmalı ve talep edildiğinde bu
konsepti yetkili bölge idare makamına sunmalıdır.

(2) Nehir yolculukları söz konusu olduğunda, eğer bu yolculuk Bavyera Eyaletinde gerçekleşiyorsa,
yolcuların binişte ve kıyıya çıkış gününde Madde 4 koşullarına göre bir test kanıtına ihtiyacı vardır.
(3) Fıkra 1, aşağıdaki ek koşullarla lunaparklar, kapalı oyun alanları ve benzeri yerleşik eğlence tesisleri,
umumi yüzme havuzları, otellerin yüzme havuzları, termal banyolar, sağlıklı yaşam merkezleri, saunalar,
solaryumlar, oyun salonları, kumarhaneler ve bahis merkezleri için aynen geçerlidir:
1.

Tesislere, kullanılabilir her 10 m 2'lik alan başına aynı anda birden fazla ziyaretçi alınamaz.

2.

7 gün insidansının 50 ile 100 arasında olduğu ilçelerde ve bir il veya ilçeye bağlı olmayan şehirlerde,
ziyaretçiler Madde 4 koşullarına göre bir test kanıtı sunmak zorundadır.

3.

Gastronomi hizmetleri, tiyatro gösterileri, film gösterimleri ve benzeri etkinlikler söz konusu olduğunda, bu
yönetmeliğin konuyla ilgili özel hükümleri uygulanacaktır.
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(4) Genelevler, fuhuş mekânları, kulüpler, diskotekler, diğer eğlence yerleri ve benzeri eğlence
mekânları kapalıdır.
Madde 14
Ticaret ve hizmet işletmeleri, pazarlar
(1) 1Müşteri trafiği olan toptan ve perakende ticaret işletmelerinin yanı sıra hizmet ve zanaat işletmeleri
için şu kurallar geçerlidir:
1.

İşletmeci, alacağı uygun önlemlerle:
a) Prensip olarak müşteriler arasında 1,5 metrelik bir asgari mesafenin korunabilmesini ve
b) Aynı anda mağaza içinde bulunan müşteri sayısının, satış alanının ilk 800 m2'si için her 10 m2 başına
bir müşteriden, satış alanının 800 m 2'yi aşan kısmı için, her 20 m 2 başına ilave bir müşteriden daha
fazla olmamasını sağlamalıdır.

2.

Satış yerlerinde, satış alanlarında, satış yerlerinin giriş ve bekleme alanlarında ve bunlara ait
otoparklarda personel için maske takma zorunluluğu, müşteriler ve müşteri refakatçileri için FFP2 maske
takma zorunluluğu vardır; 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.

3.

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

2Alışveriş

merkezleri için şu kurallar geçerlidir:

1.

Bağımsız perakende satış mağazalarında 1. Bent geçerlidir.

2.

Alışveriş merkezleri ile ilgili olarak, Bent 1, izin verilen maksimum müşteri sayısının alışveriş merkezinin
müşteriler tarafından erişilebilir olan toplam alanını esas alması ve koruma ve hijyen konseptinin alışveriş
merkezinin tüm müşteri akışlarını dikkate alması şartıyla geçerlidir.

(2) 1Müşteriye fiziksel bir yakınlığın kaçınılmaz olduğu hizmetlerin icra edilmesi ve bu hizmetlerden
yararlanılması için, Fıkra 1, personelin bir tıbbi yüz maskesi takması şartıyla geçerlidir. 2Verilen hizmetin türü
buna müsaade etmediği ölçüde, FFP2 maske takma zorunluluğu ortadan kalkar. 3Hizmet sağlayıcı, Madde 5
koşullarına göre iletişim bilgilerini toplamalıdır.
(3) 1Doktor ve diş hekimi muayenehanelerinde ve tıbbi amaçlı, tedaviye ve hasta bakımına yönelik sağlık
hizmeti sunulan diğer tüm muayenehanelerde, Fıkra 1, Bent 1, No. 1 ve 3, verilen hizmetin türünden dolayı
maske takılamayan zamanlarda FFP2 maske takma zorunluluğunun olmaması koşuluyla aynen geçerlidir.
2Tıbbi bir yüz maskesi takma ile ilgili diğer yükümlülükler etkilenmeyecektir.
(4) 1Açık alanlardaki haftalık pazarların, çeşitli malların satıldığı diğer pazarların, halk festivali niteliği
taşımayan ve çok sayıda ziyaretçisi olmayan pazarlarının kurulmasına izin verilir. 2Organizatörler için Fıkra 1,
Bent 1, Eyalet Ekonomi, Bölgesel Kalkınma ve Enerji ve Sağlık ve Bakım Bakanlıkları tarafından ilan edilen
çerçeve konsept temelinde bir korunma ve hijyen konseptinin oluşturulması şartıyla, aynen geçerlidir.
Madde 15
Gastronomi
(1) Gastronomi hizmetleri, açık havada ve kapalı alanlarda aşağıdaki koşullar altında sağlanabilir:
1.

Gastronomi hizmetleri sadece sabah 5 ile gece 24 saatleri arasında sağlanabilir.

2.

İşletmeci, Madde 6, Fıkra 1'de belirtilen kişi grubuna ait olmadıkları sürece, tüm konuklar arasında 1,5
metrelik bir asgari mesafenin sağlandığından emin olmalıdır.

3.

7 gün insidansının 50 ile 100 arasında olduğu ilçelerde ve bir il veya ilçeye bağlı olmayan şehirlerde, aynı
masadaki birden fazla hane halkından kişilerin Madde 4 koşullarına göre bir test kanıtına ihtiyacı vardır.

4.

Binalarda ve kapalı alanlarda, konuklarla temas halinde oldukları sürece personel için maske takma
zorunluluğu ve masada oturmadıkları sürece konuklar için FFP2 maske takma zorunluluğu vardır.

5.

İşletmeci, Eyalet Sağlık ve Bakım Bakanlığı ile mutabık kalınarak yetkili eyalet bakanlıkları tarafından ilan
edilen çerçeve konseptin koşullarına göre bir korunma ve hijyen konsepti oluşturmalı ve talep edildiğinde
bunu yetkili bölge idare makamına sunmalıdır.

6.

İşletmeci, Madde 5 koşullarına göre konukların iletişim bilgilerini toplamalıdır.
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(2) 1Restoran, Lokanta, Lokal Yasası, Madde 1, Fıkra 1, No. 1 ve Madde 2 uyarınca ruhsat gerektiren
salt meyhane ve barlar, sadece açık havada açılabilir.
2Fıkra 1 aynen geçerlidir.
(3) 1Alınıp götürülebilen yiyecek ve içecekler servis edilebilir ve bunların dağıtımı yapılabilir. 2Binalarda
ve kapalı alanlarda, müşterilerle temas halinde oldukları sürece personel için maske takma zorunluluğu,
müşteriler için ise FFP2 maske takma zorunluluğu vardır. 3Satın alınan paket yiyecek ve içecekler, satın alma
yerinde veya yakın çevresinde tüketilemez.
Madde 16
Konaklama
Oteller, konaklama tesisleri, okul yurtları, gençlik yurtları, kamp alanları ve diğer tüm ticari veya ücretli
konaklama yerleri tarafından sağlanan konaklama hizmetleri, aşağıda belirtilen koşullar altında sağlanabilir:
1.

Konaklama yapan her konuk, yerel olarak mevcut 7 gün insidansına bakılmaksızın, konaklama yerine
varışında Madde 4 koşullarına göre bir test kanıtı sunmalıdır.

2.

7 gün insidansının 50 ile 100 arasında olduğu ilçelerde ve bir il veya ilçeye bağlı olmayan şehirlerde,
konuklar ayrıca ilave her 48 saat için Madde 4 koşullarına göre bir test kanıtı sunmak zorundadır.

3.

Konuklar bir odada veya konaklama biriminde sadece Madde 6'ya göre mevcut olan temas kısıtlamaları
kapsamında konaklatılabilir.

4.

İşletmeci alacağı uygun tedbirlerle, aynı odada veya konaklama biriminde konaklatılmayan konuklar
arasında ve konuklar ile personel arasında prensip olarak 1,5 metrelik bir asgari mesafenin korunmasını
sağlamalıdır.

5.

Konuklarla temas halinde oldukları sürece personel için ve restoran bölümündeki masalarında ya da
kendi konaklama birimlerinde bulunmadıkları sürece konuklar için maske takma zorunluluğu geçerlidir;
Madde 14, Fıkra 1, Bent 1, No. 2, Alt Bent 2 aynen geçerlidir.

6.

İşletmeci; Eyalet Ekonomi, Bölgesel Kalkınma ve Enerji ve Sağlık ve Bakım Bakanlıkları tarafından
konaklama işletmeleri için ilan edilen çerçeve konsept temelinde bir korunma ve hijyen konsepti
oluşturmalı ve talep edildiğinde bunu yetkili bölge idare makamına sunmalıdır.

7.

İşletmeci, Madde 5 koşullarına göre konukların iletişim bilgilerini toplamalıdır.
Madde 17
Toplantılar, kongreler, fuarlar

(1) Çerçeve konseptin Eyalet Ekonomi, Bölgesel Kalkınma ve Enerji ve Sağlık ve Bakım Bakanlıkları
tarafından oluşturulması şartıyla, toplantılar, kongreler ve benzeri etkinlikler için Madde 25, Fıkra 1 aynen
geçerlidir.
(2) Fuarlar ve benzeri etkinlikler yasaktır.
Madde 18
Şirketlere ait konaklama yerleri
1Toplu konaklama yerlerinde veya şirkete ait ya da kiralık konaklama yerlerinde konaklatılan en az 50
kişiyi istihdam eden şirketler ve tarım işletmeleri için yetkili bölge idare makamı tarafından münferit durumlarda
Enfeksiyondan Korunma Yasası açısından gerekli olan korunma ve hijyen önlemlerinin alınması için talimat
verilebilir. 2İşletmeciler, korunma ve hijyen önlemlerine uyulmasından sorumlu olup, önlemlere uyulup
uyulmadığını düzenli olarak kontrol etmeli ve bunu belgelendirmelidir.

Madde 19
Sınavlar
1Sınavların yapılmasına, özel düzenlemeler saklı olmak üzere, sadece tüm katılımcılar arasında 1,5
metrelik asgari mesafenin korunması koşuluyla izin verilir. 2Sınavın niteliği nedeniyle asgari mesafeyi
korumanın mümkün olmadığı durumlarda, aynı şekilde etkili olacak başka koruyucu önlemler alınmalıdır.
3Sınavlarda görevli olmayan izleyicilerin bulunmasına izin verilmez.
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Madde 20
Okullar
(1) 1Bavyera Eyaleti Eğitim ve Öğretim Yasası (BayEUG) kapsamındaki dersler ve diğer okul etkinlikleri,
okullardaki öğle arası bakım faaliyetlerinin yanı sıra Devlet Uzman Öğretmen Eğitim Enstitüsü ve Devlet
Yardımcı Öğretmen Eğitim Enstitüsü'ndeki eğitim ve öğretim faaliyeti, Enfeksiyondan Korunma Yasası,
Madde 28b, Fıkra 3 hükümleri saklı kalmak şartıyla, aşağıdaki kısıtlamalara tabidir:
1.

Yüz yüze yapılan derslerde, 1,5 metrelik asgari mesafe sürekli ve güvenilir bir şekilde korunamadığı
sürece, 7 gün insidansının 50 ile 165 arasında olduğu ilçelerde ve bir il veya ilçeye bağlı olmayan
şehirlerde ve aynı zamanda Madde 1, Fıkra 1, Bent 2'de tanımlanan bölgelerde dönüşümlü ders yapılır.

2.

Madde 1, Fıkra 1, Bent 2'deki tanımlamaya uygun bölgelerde, Enfeksiyondan Korunma Yasası, Madde
28b, Fıkra 3'den farklı olarak, ilkokulların 4. sınıfında, liselerin ve teknik meslek okullarının 11.
sınıflarında, diğer okulların son sınıflarında ve mesleki eğitim okullarında sadece özel donanımlı odalarda
veya uygulamaya yönelik öğrenme ortamlarında gerçekleştirilebilen uygulamalı eğitimler sırasında, 1,5
metrelik asgari mesafe sürekli ve güvenilir bir şekilde korunabildiği sürece yüz yüze ders yapılır; diğer
hallerde dönüşümlü ders yapılır.

3.

Okul sahasında, öğle arası bakım ve acil bakım hizmetlerinin yanı sıra Madde 19'un gerekliliklerine halel
getirmeksizin, okulun mezuniyet sınavları sırasında aşağıdaki koşullar altında Madde 3 hükümleri
uyarınca maske takma zorunluluğu vardır:
a) Buna göre:
aa) öğretmenler ve
bb) 5 sınıftan itibaren öğrenciler için
tıbbi yüz maskesi takma zorunluluğu vardır.
b) Madde 3'e ek olarak, aşağıdaki istisnalar vardır:
aa) spor dersi sırasında, bb) öğrenciler için
aaa) pedagojik-didaktik koşullara veya okulun örgütsel yapısına bağlı zorunlu nedenlerle,
denetim personelinin onayından sonra,
bbb) sınıf veya bekleme odasının etkili bir şekilde havalandırıldığı sırada veya dış
alanlarda açık hava altındaki kısa bir süre için,
cc) okul idari personeli için, yanlarında başka kimse yoksa, kendi görev yerlerine vardıktan sonra.

4.

Okullar ve öğle arası veya acil bakım hizmetlerinden sorumlu kurum ve kuruluşlar, okul sahasındaki tüm
faaliyetler için Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sağlık ve Bakım Bakanlığı tarafından gönderilmiş olan hijyen
planını (Çerçeve Hijyen Planı'nı) esas alarak bir korunma ve hijyen konsepti oluşturmalı ve talep
edildiğinde bu konsepti yetkili bölge idare makamına sunmalıdır.

2Acil

bakım ile ilgili düzenlemeler, yetkili eyalet bakanlığı tarafından çıkarılır.

(2) 1Öğrencilerin yüz yüze derslere ve dönüşümlü derslerin yüz yüze yapılan bölümlerinin yanı sıra öğle
arası ve acil bakım hizmetlerine katılmalarına sadece, test sonucunun dayanağını oluşturan test işleminin
veya okulda yaptırılan kendi kendine testin ilgili okul gününün başlangıcından en fazla 48 saat önce yapılmış
olması şartıyla, haftada iki kez Madde 4'e göre bir test kanıtı sağlamaları halinde izin verilir; Madde 4, No. 2
ve 4 uygulanmaz. 2Testler okulda yaptırıldığı sürece okul, test sonucunu Bent 1'de belirtilen amaçların yanı
sıra okul dışı amaçlar için test kanıtı olarak kullanım onayı talebi üzerine işler; Enfeksiyondan Korunma
Yasası uyarınca bildirim yükümlülükleri saklı kalmak şartıyla, bunun dışında sonuçlar üçüncü taraflara
iletilmez. 3Test sonucu en fazla 14 gün saklanır. 4Özel pedagojik destek gereksinimleri olan öğrenciler için,
Eyalet Eğitim ve Kültür Bakanlığı istisnalar ilan edebilir. 5Öğretmenler ve okul idari personelinin sınıflardaki
faaliyetlerine ilişkin olarak, kişinin test sonucunun negatif çıktığını doğrulaması şartıyla, okul dışında ve
gözetim altında olmadan da kendi kendine test yaptırabilmesi hususunda, 1 ila 3. Bentler aynen geçerlidir;
test sonucu okul dışı amaçlar için kullanılacaksa, kendi kendine test gözetim altında okulda yapılmalıdır.
Madde 21
Gündüz bakım hizmetleri
(1) 1Anaokulları, gündüz çocuk bakımevleri, çocuklara tatilde gündüz bakımevleri ve çocuklar için
organize oyun gruplarının işletilmesine, aşağıdaki koşullar altında izin verilir:
1.

7 gün insidansının 50 ile 165 değerleri arasında olduğu ilçelerde ve bir il veya ilçeye bağlı olmayan
şehirlerde, bakım işlemi yalnızca sabit gruplar halinde gerçekleştirildiği sürece (sınırlı normal işletim)
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tesisler açılabilir; bu husus Madde 1, Fıkra 1, Bent 2'de tanımlanan bölgelerde de geçerlidir; 7 gün
insidansının 165 değerinin üzerinde olduğu bölgeler için, Enfeksiyondan Korunma Yasasının 28b
Maddesi, 3. Fıkrası uyarınca diğer kısıtlamalar bundan etkilenmeyecektir.
2.

7 gün insidansının 50 değerini aşmadığı ilçelerde ve bir il veya ilçeye bağlı olmayan şehirlerde tesisler
açılabilir.

2İlgili

hizmet sağlayıcılar Bavyera Eyaleti Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı ile Sağlık ve Bakım
Bakanlığı tarafından kendilerine gönderilen Çerçeve Hijyen Planı'nı esas alarak, bir korunma ve hijyen
konsepti oluşturmalı ve talep edildiğinde bunu yetkili bölge idare makamına sunmalıdır; bu sırada ilgili tesise
özgü gereksinimler ve yerel koşullar dikkate alınmalıdır.
(2) 1Pedagojik eğitim veren gündüz bakımevlerinin işletilmesi için, ilgili hizmet sağlayıcılar Bavyera
Eyaleti Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı ile Sağlık ve Bakım Bakanlığı tarafından kendilerine gönderilen
Çerçeve Konsepti'ni 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.
(3) 1Öğrenciler, Fıkra 1 ve 2 uyarınca verilen bakım hizmetlerine yalnızca SARS-CoV-2 koronavirüs
enfeksiyonuna ilişkin olarak, yüz yüze yapılan dersler için geçerli olan koşullara uygun şekilde test yaptırmış
olmaları halinde katılabilirler. 2Yüz yüze yapılan derslere veya acil bakım hizmetlerine katılım için Madde 20,
Fıkra 2 uyarınca gerekli ön koşulların aynı gün içinde mevcut olmaması durumunda, okulun yerini bakım
kurumunun alması şartıyla, Madde 20, Fıkra 2 aynen geçerlidir.
(4) Gündüz çocuk bakımevlerinin ve pedagojik eğitim merkezlerinin sorumlularının yanı sıra gündüz
bakım uzmanları, henüz okula kaydolmamış her çocuk için bakım yapılan her hafta doğrudan SARS-CoV-2
koronavirüs patojen tespitine yönelik iki test sunmalı ya da eczanelerde ücretsiz olarak iki kendi kendine
testin alınmasına olanak sağlamalıdır.
Madde 22
Okul dışı eğitim
(1) 1Tüm katılımcılar arasında asgari 1,5 metrelik mesafe korunduğu sürece, mesleki eğitim, meslek
edindirme/geliştirme ve ihtisas eğitimi hizmetlerinin yüz yüze ders şeklinde gerçekleştirilmesine izin verilir.
2Özellikle ulaşım ve karşılaşmanın yoğun olduğu alanlarda asgari mesafe güvenli bir şekilde sağlanamadığı
sürece, maske takma zorunluluğu vardır. 3Madde 19, Bent 2 aynen geçerlidir. 4İşletmeci bir korunma ve
hijyen konsepti oluşturmalı ve talep edildiğinde bunu yetkili bölge idare makamına sunmalıdır.
5Bavyera Eyaleti On Birinci Enfeksiyondan Korunma Önlemleri Yönetmeliği'nin 21 Şubat 2021 tarihinde
geçerli olan sürümündeki 20. Madde, 1. Fıkra, 2. Bent uyarınca meslek okullarının mezuniyet sınıfları için
verilen izin bundan etkilenmeyecektir.
(2) Bavyera Eyaleti Yetişkin Eğitimini Teşvik Yasası kapsamındaki yetişkin eğitimi hizmetleri ve diğer
sağlayıcıların benzeri hizmetlerinin yanı sıra diğer okul dışı eğitim hizmetleri için Fıkra 1, Bent 1 ila 4 aynen
geçerlidir. 2Bent 1'den farklı olarak, 7 gün insidansının 165 değerini aşmadığı ilçelerde ve bir il veya ilçeye
bağlı olmayan şehirlerde, Fıkra 1, Bent 1 ila 4'ün koşulları altında, köpek eğitim merkezlerinde yüz yüze ders
yapılabilir.
(3) Fıkra 1 ve 2'de bahsi geçen alanlarda, Madde 1, Fıkra 1, Bent 2'de belirtilen bölgelerde de sadece
özel donanımlı odalarda veya uygulamaya yönelik öğrenme ortamlarında gerçekleştirilebilen uygulamalı
eğitimlerde, 1,5 metrelik asgari mesafe sürekli ve güvenilir bir şekilde korunabildiği ve katılımcılar haftada iki
kez Madde 4 koşullarına göre bir test kanıtı sağlayabildiği sürece, yüz yüze ders yapılır.
(4) Enstrümantal ve şan dersleri, aşağıda belirtilen koşullar altında yüz yüze ders şeklinde verilebilir:
1.

1,5 metrelik bir asgari mesafe sürekli ve güvenilir bir şekilde korunmalıdır; üflemeli çalgıların kullanılması
ve şan sırasında, şarkı söyleme ve üfleme yönünde 2,0 metrelik artırılmış bir asgari mesafeye
uyulmalıdır;

2.

Öğretmenler için, iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri çerçevesinde bir tıbbi yüz maskesi takma
zorunluluğu vardır; öğrenciler için FFP2 maske takma zorunluluğu vardır; ancak aktif müzik yapmanın
maske takma zorunluluğuna izin vermediği sürece ve durumlarda, bu zorunluluklardan feragat edilir;

3.

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

(5) 1Teorik sürücü kursu derslerinde, tekrarlama eğitimlerinde, elverişlilik seminerlerinde ve teorik sürücü
sınavlarında, öğretmenler için bir tıbbi yüz maskesi takma zorunluluğu ve diğer kişiler için FFP2 maske takma
zorunluluğu vardır; Fıkra 1, Bent 1 ve 4 aynen geçerlidir. 2Uygulamalı sürücü kursu derslerinde ve uygulamalı
sınavlarda, öğretmenler ve sınıfta bulunan diğer kişiler için FFP2 maske takma zorunluluğu vardır.
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(6) Uygulamalı spor eğitimi için Madde 12 geçerlidir.
Madde 23
Üniversiteler
1Üniversitelerde

yüz yüze etkinliklerin yapılmasına aşağıdaki koşullarda izin verilir:

1.

Binalarda, aşı olmuş ve iyileşmiş kişiler dâhil izin verilen azami katılımcı sayısı diğer yerlere 1,5 metrelik
asgari mesafenin korunabildiği mevcut yer sayısına göre belirlenir.

2.

Üniversite sahasında FFP2 maske takma zorunluluğu vardır; yanlarında başka kimse olmadığı sürece,
kendi görev yerlerine vardıktan sonrası hariç olmak üzere, çalışanlar için tıbbi yüz maskesi takma
zorunluluğu geçerlidir.

3.

Katılımcılar haftada iki kez Madde 4 koşullarına göre bir test kanıtı sağlamak ve prensip olarak 1,5
metrelik asgari mesafeye uymak zorundadır; testlerin üniversitede yapılması durumunda, Madde 20,
Fıkra 2, Bent 2 ve 3 aynen geçerlidir.

4.

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

2Madde

1, Fıkra 1, Bent 2'ye uygun olan bölgelerde, doğrudan mezuniyet aşamasında veya mezuniyetle ilgili
kısmi sınavlardan hemen önceki aşamada olan üniversite öğrencilerine yönelik etkinliklerin yanı sıra sadece
özel donanımlı odalarda veya uygulamaya yönelik öğrenme ortamlarında gerçekleştirilebilen uygulamalı ve
sanatsal eğitimlere, 1. Bent koşulları altında izin verilir.
Madde 24
Kütüphaneler, arşivler
Kütüphaneler ve arşivler, Madde 14, Fıkra 1, Bent 1'de belirtilen koşullar altında açılabilir.
Madde 25
Kültür
(1) 1Tiyatrolarda, operalarda, konser salonlarında, sahnelerde, sinemalarda ve bu amaca yönelik diğer
yerlerdeki kültürel etkinliklere, aşağıdaki koşullar altında izin verilir:
1.

Binalarda, aşı olmuş ve iyileşmiş kişiler dâhil izin verilen azami katılımcı sayısı diğer yerlere 1,5 metrelik
asgari mesafenin korunabildiği mevcut yer sayısına göre belirlenir.

2.

Açık havada, sabit koltuklu tesislerde düzenlenen etkinliklerde, aşı olmuş ve iyileşmiş kişiler dâhil en
fazla 500 ziyaretçiye izin verilir.

3.

Tüm etkinlik alanında prensip olarak 1,5 metrelik bir asgari mesafe korunmalıdır.

4.

7 gün insidansının 50 ile 100 arasında olduğu ilçelerde ve bir il veya ilçeye bağlı olmayan şehirlerde,
ziyaretçiler Madde 4 koşullarına göre bir test kanıtı sunmak zorundadır.

5.

İşletmeci, Eyalet Bilim ve Sanat ve Sağlık ve Bakım Bakanlıkları tarafından ilan edilen çerçeve konsept
temelinde bir korunma ve hijyen konsepti oluşturmalı ve talep edildiğinde bu konsepti yetkili bölge idare
makamına sunmalıdır; sinemaların işletilmesi için, Eyalet Dijital Teknoloji ve Sağlık ve Bakım Bakanlıkları
tarafından ilan edilen çerçeve konsept temelinde bir korunma ve hijyen konsepti oluşturulmalıdır.

6.

Organizatör, Madde 2 koşullarına göre ziyaretçilerin iletişim bilgilerini toplamalıdır.

2Gastronomi

hizmetleri için Madde 15 geçerlidir.

(2) Müzeler, sergiler, anıtlar, Bavyera Eyaleti devlet sarayları yönetimine ait yapılar, bahçeler, göller ve
benzeri kültürel alanların yanı sıra zooloji ve botanik bahçeleri için, Fıkra 1, Bent 1, No. 1, 3, 5 ve 6 aynen
geçerlidir.
(3) Deneyimsiz ve amatör toplulukların müzikal veya kültürel provalarında azami katılımcı sayısı, Eyalet
Bilim ve Sanat ve Sağlık ve Bakım Bakanlıklarının çerçeve konseptinde öngörülen asgari mesafenin güvenilir
bir şekilde korunabileceği mevcut alanın büyüklüğüne bağlıdır.
Madde 26
Alkol yasağı
1Şehir

merkezlerindeki halka açık ulaşım alanlarında ve insanların ya kapalı bir mekânda ya da sadece
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geçici olarak bulunmadıkları açık havadaki diğer halka açık yerlerde alkol tüketimi yasaktır. 2Somut olarak
etkilenen mahaller, her seferinde yetkili bölge idare makamı tarafından belirlenmelidir.
Bölüm 3
Nihai hükümler
Madde 27
Ek düzenlemeler, istisnalar
(1) Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın uygulanması konusunda yerel olarak yetkili makamların bu
yönetmelik hükümlerine ek veya bu hükümlerin ötesine geçen düzenlemeleri ya da bu düzenlemeler
temelinde çıkarılan korunma ve hijyen konseptleri, etkilenmeyecektir.
(2) 1Enfeksiyondan Korunma Yasası açısından haklı olduğu sürece, bireysel durumda istisnai izinler
başvuru üzerine yetkili bölge idare makamı tarafından verilebilir.
2Genel

bir kişi grubunu veya genel bir vaka durumunu ilgilendiren istisna izinleri, Bent 1'de belirtilen koşullar
altında sadece yetkili hükûmet ile mutabık kalınarak verilebilir. 3Bent 1 ve 2'ye göre karar alınması
durumunda, yerel olarak sınırlı bir enfeksiyon olayı ile ilgili bölgesel makamın genel enfeksiyon durumu
arasındaki ilişki de dikkate alınabilir.
Madde 28
Yasalara aykırı davranışlar
Kasıtlı veya ihmalkâr şekilde aşağıdaki eylemleri yapan bir kimse, Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın
73. Maddesi, 1a Fıkrası, No. 24 uyarınca yasalara aykırı davranmış olur:
1.

Madde 5, Bent 1, No. 2'ye aykırı olarak, yanlış iletişim bilgileri verirse,

2.

Madde 6, Fıkra 1'e aykırı olarak başka kişilerle birlikte kalırsa,

3.

Madde 7, Fıkra 1 ila 3'e veya Madde 9, Fıkra 2'ye aykırı olarak bir etkinlik veya toplantı düzenlerse;
Madde 9, Fıkra 2, No. 4'e aykırı şekilde, ilgili etkinliğin/toplantının organizatörü olarak herhangi bir
korunma ve hijyen konsepti sunamazsa ya da Madde 7 veya Madde 9, Fıkra 1, Bent 1'e aykırı olarak bir
etkinliğe ya da toplantıya katılırsa,

4.

Madde 7, Fıkra 4'e aykırı olarak halka açık yerlerde kutlama yaparsa,

5.

Madde 9, Fıkra 1, Bent 3 veya Madde 9, Fıkra 2, No. 3'e aykırı biçimde, bir etkinliğin katılımcısı olarak
maske takma zorunluluğuna uymazsa,

6.

Madde 3, Fıkra 4, Madde 8, 10 ila 16'ya aykırı olarak, çalışan, ziyaretçi, müşteri, refakatçi veya konuk
olarak maske takma zorunluluğuna veya bir FFP2 maske takma zorunluluğuna uymazsa,

7.

Madde 11'e aykırı şekilde, işletmeci olarak herhangi bir korunma ve hijyen konsepti sunamazsa,

8.

Madde 12, Fıkra 1 veya 3'e aykırı olarak spor yaparsa veya uygulamalı spor eğitimi gerçekleştirirse;
Madde 12, Fıkra 2'ye aykırı olarak seyircilerin girişine izin verirse; Madde 12, Fıkra 3'e aykırı olarak spor
salonlarını, spor sahalarını, dans okullarını, fitness salonlarını veya diğer spor tesislerini işletir ya da
kullanırsa,

9.

Madde 13, Fıkra 1, 3 ve 4'e aykırı olarak tesisleri işletir veya Madde 13, Fıkra 1'e aykırı olarak turistik
geziler düzenlerse,

10. Madde 14'e aykırı olarak, müşteri trafiği olan işletmeleri açarsa veya bir pazar düzenlerse ya da bir
işletmenin, bir pazardaki satış yerinin veya bir alışveriş merkezinin ya da bir muayenehanenin sahibi
olarak, ilgili yerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmezse veya personelin maske takma zorunluluğuna
ya da bir tıbbi maske takma zorunluluğuna uymasını sağlamazsa ya da bir pazarın organizatörü olarak
ilgili yerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmezse,
11. Madde 15'e aykırı olarak, ilgili yerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeksizin bir gastronomi işletmesi
açarsa veya işletirse ya da personelin maske takma zorunluluğuna uymasını sağlamazsa,
12. Madde 16'ya aykırı olarak, ilgili yerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeksizin konaklama hizmetleri
sunarsa veya personelin maske takma zorunluluğuna uymasını sağlamazsa,
13. Madde 17'ye aykırı olarak toplantı, kongre ve fuarlar düzenlerse,
14. Madde 18'e aykırı şekilde, işletmeci olarak öngörülen korunma ve hijyen önlemlerine uymazsa,
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çalışanların önlemelere uymamasına sessiz kalırsa veya kontrol etme ya da belgeleme yükümlülüklerini
yerine getirmezse,
15. Madde 19'a aykırı olarak sınavlar düzenlerse,
16. Madde 20'ye aykırı olarak, Bavyera Eğitim ve Öğretim Yasası (BayEUG), Madde 90 ve devamı
maddelerde belirtilen özel okulları Madde 20, Fıkra 1'de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeksizin
işletirse veya bu tür bir okulda Madde 20, Fıkra 1, No. 3'e göre maske takma zorunluluğunun yerine
getirilmesini sağlamazsa ya da her kim veli sıfatıyla Madde 20, Fıkra 2, Bent 3'e aykırı olarak, maske
takma zorunluluğunun yerine getirilmesini mükerrer şekilde ve ısrarla sağlamazsa,
17. Madde 21'e aykırı olarak bir anaokulunu, gündüz çocuk bakımevi merkezini, pedagojik gündüz bakım
merkezini, çocuklara tatilde gündüz bakımevini veya organize oyun grubunu açar ya da işletirse,
18. Madde 22'ye aykırı olarak eğitim kurumlarını işletir, enstrümental veya şan dersleri verir ya da sürücü
kursu eğitimi gerçekleştirirse,
19. Madde 25, Fıkra 1'e aykırı olarak kültürel etkinlikler düzenler veya Madde 25, Fıkra 2'ye aykırı olarak
orada belirtilen tesisleri işletirse,
20. Madde 26'ya aykırı olarak alkol tüketirse.
Madde 28a
Bavyera Eyaleti 13. Enfeksiyondan Korunma Önlemleri Yönetmeliğinde değişiklik
İşbu 5 Haziran 2021 tarihli (BayRS 2126-17-G) Bavyera Eyaleti 13. Enfeksiyondan Korunma Önlemleri
Yönetmeliği (13. BayIfSMV), aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
1.

Madde 20, Fıkra 1, Bent 1, No. 1'de yer alan "50" verisi, "100" verisi ile değiştirilmiştir.

2.

Madde 21, Fıkra 1, Bent 1'in metni aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:
"1Anaokulları, gündüz çocuk bakımevleri, çocuklara tatilde gündüz bakımevleri ve çocuklar için organize
oyun gruplarının işletilmesine aşağıdaki koşullar altında izin verilir:
1. 7 gün insidansının 100 ile 165 değerleri arasında olduğu ve böylece Madde 1, Fıkra 1, Bent 2'de
tanımlanan bölgelerde yer alan ilçelerde ve bir il veya ilçeye bağlı olmayan şehirlerde, bakım işlemi
yalnızca sabit gruplar halinde gerçekleştirildiği sürece (sınırlı normal işletim) tesisler açılabilir; 7 gün
insidansının 165 değerinin üzerinde olduğu bölgeler için, Enfeksiyondan Korunma Yasasının 28b
Maddesi, 3. Fıkrası uyarınca diğer kısıtlamalar bundan etkilenmeyecektir.
2. 7 gün insidansının 100 değerini aşmadığı ilçelerde ve bir il veya ilçeye bağlı olmayan şehirlerde
tesisler açılabilir."
Madde 29
Yürürlüğe girme, yürürlükten kalkma

1Bu yönetmelik 7 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girer ve 4 Temmuz 2021 tarihinde, gün sonu itibariyle
yürürlükten kalkar.
2Bent 1'den farklı olarak, Madde 28a 21 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Münih, 5 Haziran 2021
Bavyera Eyaleti Sağlık ve Bakım Bakanlığı
Klaus Holetschek, Eyalet Bakanı
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