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BayRS 2126-1-19-G 
Mevzuat redaksiyonuna göre tam alıntı:  Son olarak 11 Ocak 2022 tarihli Yönetmelik (BayMBl. No. 2) ile 
değiştirilen 23 Kasım 2021 tarihli (BayMBl. No. 816, BayRS 2126-1-19-G) Bavyera Eyaleti On Beşinci 
Enfeksiyondan Korunma Önlemleri Yönetmeliği (15. BayIfSMV) 

Son olarak 23 Kasım 2021 tarihli yasanın (BGBl. I S. 4906) 1. Maddesi ile değiştirilmiş olan 20 Temmuz 
2000 tarihli (BGBl. I S. 1045) Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) 28. Maddesi, 1. Fıkrası, 28a, 
28c Maddeleri, 3. bendi ile bağlantılı olan 32. Maddesi, 1. Bendi uyarınca, 23 Kasım 2021 tarihli (BGBl. 
4906) yasanın 20a Maddesi ile değiştirilmiş olan 8 Mayıs 2021 tarihli (BAnz AT 08.05.2021 V1) COVID-
19 Korunma Önlemlerinden İstisna Yönetmeliği'nin (SchAusnahmV) 11. Maddesi ve son olarak 27 
Temmuz 2021 tarihli Yönetmelik (GVBl. S. 499) ile değiştirilmiş olan 28 Ocak 2014 tarihli (GVBl. S. 22, 
BayRS 103-2-V) Kararname Çıkarma Yetkisi Hakkındaki Yönetmelik'in (DelV) 9. Maddesi, No. 5 ile 
bağlantılı olarak, Bavyera Eyaleti Sağlık ve Bakım Bakanlığı aşağıdaki düzenlemeleri yapmıştır: 

[1] Bununla ilgili olarak, bkz. 24.11.2021 tarihli, BayMBl. No. 827'de yayımlanan Enfeksiyondan Korunma 
Yasası'nın (IfSG) 28a Maddesi, 5. Fıkrası uyarınca gerekli olan nedenler. 

Bölüm 1 Genel geçerli düzenlemeler 

Madde 1  Genel davranış tavsiyeleri 

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. 3Diğer insanlarla 1,5 m'lik asgari mesafeyi korumanın mümkün olmadığı yerlerde, 2. 
Maddeye halel gelmeksizin, bir tıbbi yüz maskesi takılması tavsiye edilir. 

Madde 2  Maske takma zorunluluğu 

(1) 1Kapalı kamusal araç alanları, kabinler ve benzerleri dahil olmak üzere, binalarda ve kapalı alanlarda 
bir FFP2 maske takma zorunluluğu (maske zorunluluğu) geçerlidir. 2Maske takma zorunluluğu şu 
hallerde: 

1. Özel mülkler içerisinde, 

2. Kendi hanesinin mensubu olmayan diğer kişilere en az 1,5 m'lik mesafenin güvenilir bir şekilde 
korunması şartıyla, sabit koltuklarda veya ayakta durulan yerlerde, 

3. Masada oturdukları sürece, gastronomi tesislerindeki konuklar için, 

4. Verilen hizmetin türü buna müsaade etmediği sürece, hizmet alanlarında, 

5. Diğer zorunlu nedenlerden dolayı uygulanmaz. 

3 Madde 12 etkilenmeyecektir. 

(2) 1Açık havada, Madde 4'e göre etkinliklerde maske takma zorunluluğu vardır. 2Fıkra 1, Bent 2, No. 3 
ila 6 aynen geçerlidir. 

(3) 1Aşağıda belirtilenler, maske takma zorunluluğundan muaftır: 



1. Henüz altı yaşından gün almamış çocuklar; 

2. Tam adı, doğum tarihini ve muafiyet nedenine ilişkin somut bilgileri içermesi gereken yazılı bir sağlık 
raporunun aslını sunarak, bu durumu yerinde derhal kanıtlamaları şartıyla, engelli olmaları veya sağlık 
durumları nedeniyle ağzı ve burnu örten bir maske takmalarının mümkün veya uygun olmadığını 
kanıtlayabilen kimseler. 

2Altı ve 16 yaşlar arasındaki çocuklar ve ergenler sadece tıbbi bir yüz maskesi takmak zorundadır. 
3Kişinin tanınması veya işitme engelli kişilerle iletişim kurması için gerekli olması durumunda, maske 
çıkarılabilir.  

(4) Çalışanlar için, iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri çerçevesinde, çalıştıkları süre boyunca bir tıbbi 
yüz maskesi takmakla zorunluluğu geçerlidir. 

(5) Organizatörler, maske takma zorunluluğuna ilişkin hükümlere uyulmasını sağlamakla yükümlüdür. 

Madde 3  Aşı olmamış ve hastalıktan iyileşmemiş kişiler için temas kısıtlamaları 

(1) 1COVID-19 Korunma Önlemlerinden İstisna Yönetmeliği'nin (SchAusnahmV) 2. Maddesi, No. 2 ve 4 
bağlamında aşı olmamış veya hastalıktan iyileşmemiş kişilerin katıldığı kamusal alanlarda, özel olarak 
kullanılan mekânlarda ve özel olarak kullanılan arazilerdeki özel toplantılara yalnızca: 

1. Kendi hane halkı mensuplarıyla ve 

2. Ek olarak, başka bir hanenin mensubu olan en fazla iki kişiyle birarada bulunmasına izin verilir. 

214 yaşından küçük çocuklar burada dikkate alınmazlar. 3Eşler, birlikte yaşanan partnerler, evlenmeden 
birlikte yaşanan partnerler, ortak bir ikametgâhları olmasa bile bir hane halkı olarak kabul edilirler. 

(2) 1Sadece COVID-19 Korunma Önlemlerinden İstisna Yönetmeliği'nin (SchAusnahmV) 2. Maddesi, No. 
2 ve 4 bağlamında aşı olmamış veya hastalıktan iyileşmemiş kişilerin katıldığı gastronomi sektörü 
dışındaki özel toplantılarda en fazla on kişiye izin verilir. 2Fıkra 1, Bent 2 aynen geçerlidir. 

Madde 4  Aşı olmuş, hastalıktan iyileşmiş ve ek olarak test yaptırmış (2G plus) 

(1) Özel olmayan tesisler dışındaki halka açık ve özel etkinliklere, spor tesislerine ve kapalı alanlardaki 
uygulamalı spor eğitimine, kendi spor aktiviteleri dışında açık havadaki spor etkinliklerine, tiyatroları, 
operaları, konser salonlarını, sahneleri, sinemaları, müzeleri, fuarları, toplantıları, kongreleri, sergileri 
içeren kültür alanına, Bavyera Eyaleti Devlet Saraylar, Bahçeler ve Göller Yönetimi'ne ait yapıların kapalı 
alanlarına, ayrıca yüzme havuzları, termal banyolar, saunalar, solaryumlar, fitness merkezleri dâhil olmak 
üzere eğlence tesislerine, kapalı alanlardaki turlara, turistik amaçlı mağara ve maden ocağı ziyaretlerine, 
kapalı oyun alanlarına, oyun salonlarına ve kumarhanelere, bahis merkezlerine ve enfeksiyon 
bakımından benzer alanlara erişim, sadece ziyaretçiler tarafından: 

1. COVID-19 Korunma Önlemlerinden İstisna Yönetmeliği'nin (SchAusnahmV) 2. Maddesi, No. 2 ve 4 
bağlamında aşı olmuş veya hastalıktan iyileşmiş olmaları ya da 14 yaşından küçük olmaları ve 

2. Ek olarak Fıkra 6'ya göre bir test kanıtına sahip olmaları veya Fıkra 7'ye tabi olmaları şartıyla 
gerçekleştirilebilir.  

(2) Fıkra 1 kapsamında şunlar geçerlidir:  

1. Binalarda, kapalı alanlarda, stadyumlarda veya sair şekilde kapasitesi kısıtlı yerlerde, kapasitenin azami 
%25'i kullanılabilir. 

2. İzin verilen maksimum katılımcı sayısı, No. 1 hükümleri saklı kalmak kaydıyla, diğer yerlere 1,5 m'lik 
asgari mesafenin korunmuş olduğu mevcut yer sayısına göre belirlenir. 

3. Etkinlikler için şunlar geçerlidir: 

a) Tüm etkinlik boyunca, kendi hanesinin mensubu olmayan kişiler arasında prensip olarak 1,5 
metrelik bir asgari mesafe korunmalıdır.  

b) Madde 2, Fıkra 1, Bent 2, No. 2 uygulanmaz. 

c) Özel alanlar dışındaki halka açık ve özel etkinliklerin ziyaretçileri için, maske takma zorunluluğu ve 



a Bendinden farklı olarak, aynı masada oturdukları sürece asgari mesafe kuralı da uygulanmaz. 

d) Özel alanlar dışındaki özel etkinlikler için Madde 3, Fıkra 2 aynen geçerlidir. 

4. Fuarlar için, No. 1'den farklı olarak, günlük 12.500 kişilik bir ziyaretçi sayısı üst sınırı geçerlidir. 

5. 1.000 kişinin üzerinde ziyaretçi kabul edilecekse, organizatör Madde 7, Fıkra 1 uyarınca gerekli olan 
enfeksiyondan korunma konseptini yetkili bölge idare makamına önceden ve talep edilmeden sunmalıdır. 

6. 1.000 kişiden fazla katılımcının olduğu spor ve kültür etkinlikleri için ek olarak şunlar geçerlidir: 

a) Giriş biletleri sadece kişiye özel olarak satılabilir. 

b) Alkollü içeceklerin satışı, servisi ve tüketimi yasaktır. 

c) Alkollü oldukları açıkça belli olan kişilere tesislere giriş izni verilemez. 

7. Büyük, ulusal sportif, kültürel ve benzeri etkinliklere seyircilerin katılmasına izin verilmez; etkinlik 
tesislerine giriş izni sadece: 

a) Etkinliğin yürütülmesi veya medya muhabirliği için gerekli olan ve  

b) Fıkra 1, Fıkra 3, No. 1 veya Fıkra 4'te belirtilen izin koşullarını sağlayan kişilere verilir. 

(3) Fıkra 1'den farklı olarak, şu kişilere izin verilebilir: 

1. Tıbbi nedenlerle aşı yaptıramayan ve bu durumu özellikle kişinin tam adını ve doğum tarihini içeren 
yazılı bir doktor raporunun aslını sunarak yerinde kanıtlayabilen kişilere, Fıkra 6, No. 1 uyarınca bir test 
kanıtı sunmaları halinde, 

2. Madde 7, No. 2 bağlamındaki reşit olmayan öğrencilere, sportif, müzikal veya oyunculuk faaliyetlerine 
yönelik kendi egzersizleri için. 

(4) Müşterilerle teması olan Fıkra 1 kapsamındaki işletmelerin ve etkinliklerin sağlayıcıları, 
organizatörleri, çalışanları, işletmecileri ve gönüllü çalışanları için, Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın 
(IfSG) 28b Maddesi, 1. Fıkrası aynen geçerlidir. 

(5) Sağlayıcılar, organizatörler ve işletmeciler, kendi test kanıtlarını iki hafta muhafaza etmenin yanı sıra 
her bir bireyle ilgili kimlik tespiti de dâhil olmak üzere etkili erişim kontrolleri yoluyla, sunulacak aşı, 
iyileşme ve test kanıtlarını kontrol etmekle yükümlüdürler. 

(6) Bu yönetmelikte, belirli tesis, işletme veya alanlardan faydalanmak ya da buralara kabul edilmek için 
SARS-CoV-2 koronavirüs enfeksiyonu bulunmadığına dair bir kanıt (Test kanıtı) sunulması 
öngörülmüşse, aşağıdaki yöntemler temelinde: 

1. Bir PCR testine, PoC-PCR testine ya da nükleik asit amplifikasyon tekniğinin diğer yöntemleri 
kullanılarak azami 48 saat önce gerçekleştirilmiş olan bir teste dayalı olan, 

2. Azami 24 saat önce gerçekleştirilmiş olan bir PoC antijen testine dayalı olan veya 

3. Azami 24 saat önce yapılmış olan, Federal İlaç ve Tıbbi Cihazlar Enstitüsü tarafından onaylanmış, 
uzman olmayan kişiler tarafından kendi kendine uygulama için denetim altında gerçekleştirilen (kendi 
kendini test) bir antijen testine dayalı olan, 

COVID-19 Korunma Önlemlerinden İstisna Yönetmeliği’nin hükümlerine uygun, yazılı veya elektronik bir 
negatif test kanıtı sağlanmalıdır. 

(7) Test yaptırmış kişiler eşit tutulur: 

1. Henüz altı yaşından gün almamış çocuklar, 

2. Okula devamlarının bir parçası olarak düzenli testlere tabi olan öğrenciler, 

3. Henüz okula kayıtlı olmayan çocuklar, 

4. Federal yasalar tarafından farklı bir düzenleme yapılmadığı sürece, ayrıca ya hatırlatma aşısı olarak 
ilave bir aşı dozu daha aldıklarını ya da tam olarak bağışıklık kazandıktan sonra, bir SARS-CoV-2 
koronavirüs enfeksiyonunu atlattıklarını kanıtlayabilen, COVID-19 Korunma Önlemlerinden İstisna 
Yönetmeliği'nin (SchAusnahmV) 2. Maddesi, No. 2 bağlamında aşılanmış kişiler. 



(8) İbadetlere ve Anayasa'nın 8. Maddesi bağlamındaki toplantılara ilişkin olarak, COVID-19 Korunma 
Önlemlerinden İstisna Yönetmeliği'nin (SchAusnahmV) 2. Maddesi, No. 2 ve 4 bağlamında aşı olmamış 
veya iyileşmemiş kişiler için, bu maddelerde gerekçelendirilmiş olan erişim kısıtlamaları yoktur. 

Madde 4a  Kapasite sınırlamalarıyla aşı olmuş veya hastalıktan iyileşmiş (2G) 

Kendi sportif faaliyetlerini uygulamak için spor tesisleri ve açık hava altındaki uygulamalı spor eğitimi, 
açık havadaki halka açık ve özel etkinlikler, hayvanat ve botanik bahçeleri, anıtlar, lunaparklar, tarifeli 
seferler dışındaki gezi tekneleri ve açık havada düzenlenen rehberli turlarla ilgili olarak Madde 4, Fıkra 1, 
No. 2 uyarınca ek bir test kanıtı gerekli olmaması koşuluyla, Madde 4 aynen geçerlidir. 

(1) 1Kapalı alanlara ilişkin olarak, aşağıda belirtilen yerlere erişim: 

1. Gastronomi tesislerine, konaklama tesislerine, üniversitelere, kütüphanelere ve arşivlere, mesleki eğitim, 
meslek edindirme/geliştirme ve ihtisas eğitiminin yanı sıra müzik okulları, sürücü kursları ve yetişkin eğitimi 
dâhil olmak üzere okul dışı eğitim hizmetlerine ve enfeksiyon bakımından benzer alanlara, partilerin ve 
seçmen derneklerinin etkinliklerine ve 

2. Müşteriye fiziksel yakınlığın kaçınılmaz olduğu ve tıbbi amaçlı, tedaviye veya hasta bakımına yönelik 
olmayan hizmetlere, 

işbu yönetmeliğin özel düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, COVID-19 Korunma Önlemlerinden İstisna 
Yönetmeliği'nin (SchAusnahmV) 2. Maddesi, No. 2 ve 4 bağlamında aşı olmuş veya hastalıktan iyileşmiş 
oldukları ya da 14 yaşından küçük oldukları sürece, sadece ziyaretçiler tarafından gerçekleştirilebilir. 
2Bent 1 teleferikler için aynen geçerlidir; kapalı kabinler söz konusu olması ve birden fazla haneden olan 
kişilerin taşınması durumunda: 

1. En fazla 10 koltuğa kadar olan kabinlerde, kapasitenin azami %75'ine, 

2. Daha büyük kabinlerde kapasitenin azami %75'ine, ancak her durumda 7 kişiye, izin verilebilir. 

(2) Madde 4, Fıkra 3 ila 5 aynen geçerlidir. 

(3) Fıkra 1'den farklı olarak, şu kişilere izin verilebilir: 

1. Madde 4, Fıkra 6, No. 1 uyarınca bir test kanıtının sunulması halinde, sınavların yapılması 
kapsamındaki kişilerin yanı sıra mutlaka gerekli olan, ertelenemeyen, turistik amaçlı olmayan konaklamalar 
için, 

2. Madde 4, Fıkra 7, No. 2 bağlamındaki reşit olmayan öğrencilere, gastronomi ve konaklama tesislerinde, 

3. 24 Kasım 2021'den önce halihazırda başlamış olan, devam eden sınav bloklarının uygulanması 
kapsamındaki kişilere. 

(4) Fıkra 1 kapsamına girmeyen hizmet ve zanaat işletmelerinin yanı sıra seçim yerleri ve kayıt odaları ile 
ilgili olarak, COVID-19 Korunma Önlemlerinden İstisna Yönetmeliği'nin (SchAusnahmV) 2. Maddesi, No. 
2, ve 4 bağlamında aşı olmamış veya hastalıktan iyileşmemiş kişiler için bu maddelerde 
gerekçelendirilmiş olan erişim kısıtlamaları yoktur. 

Madde 5a  Aşı olmuş, hastalıktan iyileşmiş veya test yaptırmış (3G) 

1Turistik amaçlı demiryolu ve seyahat otobüsü ulaşımının yanı sıra tarifeli seferdeki gezi teknelerine 
erişim, yalnızca COVID-19 Korunma Önlemlerinden İstisna Yönetmeliği'nin (SchAusnahmV) 2. Maddesi, 
No. 2, 4, 6 bağlamında aşı olmuş, hastalıktan iyileşmiş veya test yaptırmış ziyaretçiler tarafından 
gerçekleştirilebilir. 2 Madde 4, Fıkra 5 ila 7 aynen geçerlidir. 

Madde 6  İletişim bilgilerinin toplanması 

(1) Binalarda, kapalı alanlarda, stadyumlarda veya kısıtlı erişime sahip diğer yerlerde, 1.000 kişiden fazla 
katılımcının bulunduğu her türlü etkinlikte, müşterilere fiziksel yakınlığın kaçınılmaz olduğu hizmetlerde, 
ortak konaklama yerleriyle ilgili olarak konaklama tesislerinde, hizmet sağlayıcılar tarafından iletişim 
bilgileri toplanacaktır. 

(2) 1Fıkra 1 uyarınca iletişim bilgileri toplandığı sürece, Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) 28a 



Maddesi, 4. Fıkrası aşağıdaki koşullarla aynen geçerlidir: 

1. Soyadları, adları, bir adres ve güvenli bir iletişim bilgisinin (telefon numarası, e-posta 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. Bentler uyarınca kişisel verileri 
toplayabilirler. 

Madde 7  Enfeksiyondan korunma konseptleri 

(1) 1Müşteri trafiği olan ticaret, pazarlar, alışveriş merkezleri, hizmetler ve zanaatlar alanında, On Birinci 
Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 71. Maddesi, 2. Fıkrası uyarınca tam yatılı bakım kurumları, Dokuzuncu 
Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 2. Maddesi, 1. Fıkrası bağlamında, engelli kişilere yönelik gündüz ve gece 
boyunca uyum yardımı sunulan kurumlar, yaşlı bakımevleri ve huzurevleri, hastaneler, hastanelere 
benzer tıbbi bakım hizmetlerinin sunulduğu önleyici bakım ve rehabilitasyon kurumlarının (Enfeksiyondan 
Korunma Yasası'nın (IfSG) 23. Maddesi, 3. Fıkrası 1. Bendi, No. 1 ve 3 uyarınca kurum ve kuruluşlar) 
yanı sıra klinik dışı yoğun bakım amacıyla ayakta bakım hizmetleri sunan ve sakinlerinin birlikte yaşadığı 
ortak konutlar alanında, halka açık ve özel etkinliklerde, Anayasa'nın 8. Maddesi bağlamında kapalı 
alanlardaki toplantılarda, spor tesisleri ve spor etkinlikleri için, her türlü eğlence tesisi, gastronomi, 
konaklama tesisleri, toplantılar, kongreler, fuarlar, üniversiteler, okullar, gündüz çocuk bakım hizmetleri, 
mesleki eğitim, meslek edindirme/geliştirme ve ihtisas eğitimi, okul dışı eğitim, kütüphaneler, arşivler, 
kültür alanında, tiyatrolar, operalar, konser salonları, sahneler, sinemalar, müzeler, sergiler, anıtlar, 
Bavyera Eyaleti Devlet Saraylar, Bahçeler ve Göller Yönetimi'ne ait yapılar, deneyimsiz ve amatör 
topluluklar için ve benzer durumlarda, işletmeci ya da organizatör, bireysel bir enfeksiyondan korunma 
konsepti hazırlamalı ve bu konsepte uymalıdır. 2Bir etkinlik veya toplantıda 100 kişiden daha az katılımcı 
bulunması halinde bu kural geçerli değildir. 3Yetkili makam, genel olarak veya münferit durumlarda bir 
enfeksiyondan korunma konsepti oluşturulmasını isteyebilir. 4Aksi belirtilmedikçe, enfeksiyondan 
korunma konseptleri yalnızca talep edildiğinde yetkili bölge idare makamına sunulmalıdır. 

(2) 1Her durumda uzmanlık alanı konusunda yetkili eyalet bakanlığı, Sağlık ve Bakım Bakanlığı ile 
mutabık kalarak, belirli alanlar için enfeksiyondan korunma yasasıyla ilgili çerçeve konseptleri ilan 
etmelidir. 2Bu kapsama giren alanlarda, bundan etkilenen işletmeciler veya organizatörler, çerçeve 
konseptin hükümlerine uyması gereken enfeksiyondan korunma konseptleri oluşturmalıdır. 

Bölüm 2 Münferit alanlara yönelik ek düzenlemeler 

Madde 8  İbadetler 

Kiliselerde, sinagoglarda ve camilerdeki halka açık ibadetlerin yanı sıra diğer dini cemaatlerin ayinleri 
için, genel düzenlemelere ek olarak aşağıdakiler geçerlidir: 

1. Sadece aşı olmuş, iyileşmiş veya test yaptırmış kişilerin katıldığı ibadetler ve ayinler, kişi sayısı üst sınırı 
olmaksızın yapılabilir; aksi durumda, aşı olmuş ve iyileşmiş kişiler dâhil binalarda izin verilen azami 
katılımcı sayısı, diğer yerlere 1,5 metrelik asgari mesafenin korunabildiği mevcut yer sayısına göre 
belirlenir. 

2. Dini cemaate ve ritüellere bağlı olarak, muhtemel enfeksiyon risklerini en aza indiren bir enfeksiyondan 
korunma konsepti vardır. 

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 korunmuş olmalıdır. 2Bavyera Eyaleti Toplantı Yasası'nın (BayVersG) 24. 
Maddesi, 2. Fıkrası uyarınca yetkili olan makamlar, gerekirse BayVersG'nin 15. Maddesi uyarınca 



kısıtlamalar yoluyla toplantıdan kaynaklanan enfeksiyon risklerinin de kabul edilebilir bir seviye ile sınırlı 
kalmasını sağlamalıdır. 

(2) Kapalı alanlarda, sadece aşı olmuş, iyileşmiş veya test yaptırmış kişilerin katıldığı Anayasa'nın 8. 
Maddesi bağlamındaki toplantılar, kişi sayısı üst sınırı olmaksızın yapılabilir; aksi durumda, aşı olmuş ve 
iyileşmiş kişiler dâhil izin verilen azami katılımcı sayısı, diğer yerlere 1,5 metrelik asgari mesafenin 
korunabildiği mevcut yer sayısına göre belirlenir. 

Madde 10  Ticaret ve hizmet işletmeleri, pazarlar 

(1) 1Ticari hizmetler için müşteri trafiği olan perakende mağazaların açılmasına, bunlar günlük ihtiyaçları 
karşılamaya hizmet etmedikleri sürece, sadece Madde 5, Fıkra 1 ve Madde 4, Fıkra 3 ve 5 koşulları 
altında izin verilir. 2Günlük ihtiyaçlar özellikle doğrudan pazarlama, içecek dükkânları, doğal ürün satan 
dükkânlar, bebek ürünü mağazaları, ayakkabı mağazaları, eczaneler, medikal ürün mağazaları, ıtriyat 
mağazaları, gözlükçüler, işitme cihazı teknisyenleri, benzin istasyonları, gazete, dergi ve tütün 
mamullerinin satışı, mektup ve posta ile satış yapan mağazaların şubeleri, kitapçılar, çiçekçiler, evcil 
hayvan malzemesi satan mağazalar, hayvan yemi satışı yapan dükkânlar, yapı marketleri, bahçe 
pazarları, Noel ağaçlarının satışı ve toptan ticaret dâhil olmak üzere, gıda marketlerini içerir. 
3Mağaza/dükkân çalışanları için Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) 28b Maddesi, 1. Fıkrası 
geçerlidir. 

(2) 1Müşteri trafiği olan toptan ve perakende ticaret işletmelerinin yanı sıra hizmet ve zanaat işletmeleri 
için, işletmeci aşağıda belirtilen hususları: 

1. Prensip olarak müşteriler arasında 1,5 metrelik bir asgari mesafenin korunabilmesini ve 

2. Mağazada/dükkânda aynı anda bulunan müşteri sayısının, satış alanının 10 m2'si başına bir müşteriden 
daha fazla olmamasını sağlamalıdır. 

2Alışveriş merkezleri için şu kurallar geçerlidir: 

1. Bağımsız perakende satış mağazalarında 1. Cümle geçerlidir. 

2. Alışveriş merkezleri ile ilgili olarak, Bent 1, izin verilen maksimum müşteri sayısının alışveriş merkezinin 
müşteriler tarafından erişilebilir olan toplam alanını esas alması şartıyla geçerlidir. 

(3) Yıllık pazarların, özellikle de Noel pazarlarının kurulması yasaktır. 

Madde 11  Gastronomi 

Gastronomi hizmetleri için, genel düzenlemelere ek olarak şunlar geçerlidir: 

1. Madde 5 ayrıca açık hava altında verilen gastronomi hizmetleri için de geçerlidir. 

2. Gastronomi hizmetleri, 31 Aralık 2021 ile 01 Ocak 2022 tarihleri arasındaki yılbaşı gecesi hariç olmak 
üzere, gece 22 ile sabah 05 saatleri arasında sunulamaz (kapanma saatleri). 

3. Kapalı alanlarda dans etmeye izin verilmez. 

4. Kapalı alanlarda, bu yönetmelik kapsamında izin verilen etkinlikler dışında, müzik sesini yükseltmeye ve 
müziğe eşlik etmeye sadece fon müziği seviyesinde izin verilir. 

5. Restoran Yasası, Madde 1, Fıkra 1, No. 1 ve Madde 2 uyarınca ruhsat gerektiren salt meyhane, içkili 
lokanta ve barların işletilmesi yasaktır. 

6. Paket servisi için belirlenen yiyecek ve içeceklerin servis edilmesine ve dağıtımına her zaman izin verilir. 

7. 4. ve 5. Maddelerin yanı sıra No. 2, halka açık olmayan şirket kantinlerinde uygulanmaz. 

Madde 12  Okullar 

(1) 1Dersler 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 için, Madde 2 aşağıdaki koşullarla geçerlidir: 



1. Madde 2, Fıkra 1, Bent 2, No. 2 uygulanmaz. 

2. Maske takma zorunluluğu, kapalı alanlarda gerçekleştirilen spor dersleri sırasında da geçerlidir. 

3. Şu hallerde maske takma zorunluluğu geçerli değildir: 

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

b) Bir sınıf veya bekleme odasının etkili bir şekilde havalandırılması sırasında. 

2Öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve okulların diğer çalışanları, Madde 2'den farklı olarak okul 
sahasında tıbbi bir yüz maskesi takabilirler. 34. sınıfa kadar olan ve bu sınıfa dahil öğrenciler, tıbbi yüz 
maskesi yerine tekstilden yapılma bir ağız burun maskesi de takabilirler. 

(2) 1Öğrencilerin yüz yüze derslere, diğer okul etkinliklerine veya yüz yüze yapılan tatil kurslarının yanı 
sıra öğle arası ve acil bakım hizmetlerine katılmalarına, aşılanmış veya iyileşmiş olma durumlarına 
bakılmaksızın, sadece haftada üç kez Madde 4, Fıkra 6, No. 1, 2'ye göre bir test kanıtı sunmaları ya da 
okulda gözetim altında, okul tarafından sağlanan ve orada kullanılacak negatif sonuçlu bir kendi kendine 
test yaptırmaları halinde izin verilir. 

2İlkokul düzeyindeki ve ağırlık noktası zihinsel gelişim, fiziksel ve motorik gelişim ve görme olan özel 
eğitim okullarındaki öğrenciler için Bent 1, haftada üç kez kendi kendine testin yerini Eğitim ve Kültür 
Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda haftada iki kez PCR havuz testinin alması koşuluyla geçerlidir; bu 
durumda, her pazartesi sabahı ek bir test kanıtı sağlanmalı veya gözetim altında kendi kendine test 
yapılmalıdır. 

3Okula gitme zorunluluğu bundan etkilenmeyecektir. 4Bir sınıfta bir enfeksiyon vakası ortaya çıktıktan 
sonra, bu sınıftaki öğrenciler beş ders günü boyunca her gün test kanıtı getirmek zorundadır. 5Okul, test 
sonucunu 1 ve 2. Bentlerin amaçları doğrultusunda işler. 6Enfeksiyondan Korunma Yasası uyarınca 
bildirim yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, test verilerinin üçüncü taraflara iletilmesi gerçekleşmez. 
7PCR havuz testlerine katılım durumunda, test işlemlerini yapmakla görevlendirilen laboratuvarlar ve 
taşıma görevlileri, Bent 6 bağlamında üçüncü taraf olarak kabul edilmez. 8Test sonucu, en fazla 14 gün 
saklanır. 9Özel pedagojik destek gereksinimleri olan öğrenciler için, Eyalet Eğitim ve Kültür Bakanlığı 
istisnalar ilan edebilir. 

(3) Öğretmenler ve okulların diğer çalışanları için Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) 28b 
Maddesi, 1. Fıkrası geçerlidir. 

(4) 1Üçüncü kişiler, özellikle ebeveynler, okul sahasına yalnızca COVID-19 Korunma Önlemlerinden 
İstisna Yönetmeliği'nin (SchAusnahmV) 2. Maddesi, No. 2, 4, 6 bağlamında aşı olmuş, hastalıktan 
iyileşmiş veya test yaptırmış olmaları şartıyla girebilirler. 2Madde 4 ve 5 etkilenmeyecektir. 

(5) Okula hazır niteliğindeki kurum ve kuruluşlar için Fıkra 2, Bent 1, 4 ila 9 aynen geçerlidir. 

Madde 13  Gündüz çocuk bakımı 

(1) Anaokulları, çocuk gündüz bakımevleri, çocuklara tatilde gündüz bakımevleri ve çocuklar için 
organize oyun gruplarının işletilmesine sadece bakım hizmetinin sabit gruplar halinde gerçekleştirilmesi 
şartıyla izin verilir. 

(2) 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 üç test sunmalı ya da eczanelerde ücretsiz olarak üç kendi 
kendine testin alınmasına olanak sağlamalıdır. 

(3) 1Öğrenciler, sadece Madde 12, Fıkra 2 uyarınca test sonuçları negatif olduğu taktirde gündüz çocuk 
bakım hizmetlerine katılabilirler. 2Yüz yüze yapılan derslere veya acil bakım hizmetlerine katılım için 
Madde 12, Fıkra 2 uyarınca gerekli ön koşulların aynı gün içinde mevcut olmaması durumunda, okulun 
yerini bakım kurumunun alması şartıyla, Madde 12, Fıkra 2 aynen geçerlidir. 

(4) Kurum ve kuruluşların çalışanları için Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) 28b Maddesi, 1. 
Fıkrası geçerlidir. 



(5) 1Üçüncü kişiler, özellikle ebeveynler, çocukların bırakılması veya geri alınması hariç olmak üzere, 
kurum ve kuruluşların sahasına yalnızca COVID-19 Korunma Önlemlerinden İstisna Yönetmeliği'nin 
(SchAusnahmV) 2. Maddesi, No. 2, 4, 6 bağlamında aşı olmuş, hastalıktan iyileşmiş veya test yaptırmış 
olmaları şartıyla girebilirler. 2Madde 4 ve 5 etkilenmeyecektir. 

Madde 14  Diğer münferit düzenlemeler 

(1) Halka açık yerlerde ve tesislerde kutlama yapmanın yanı sıra halk festivalleri yasaktır. 

(2) 1Şehir merkezlerindeki halka açık ulaşım alanlarında ve insanların ya kapalı bir mekânda ya da 
sadece geçici olarak bulunmadıkları açık havadaki diğer halka açık yerlerde alkol tüketimi yasaktır. 
2Somut olarak etkilenen mahaller, her seferinde yetkili bölge idare makamı tarafından belirlenmelidir. 

(3) Kulüpler, diskotekler, genelevler ve benzeri eğlence tesisleri kapalıdır; spor aktiviteleri olmadıkları 
sürece dans etkinlikleri yasaktır. 

Bölüm 3 Bölgesel erişim alanı kapanması 

Madde 15  Bölgesel erişim alanı kapanması 

(1) Bir ilçede ya da bir il veya ilçeye bağlı olmayan şehirde, 100.000 kişi başına SARS-CoV-2 koronavirüs 
ile yeni enfeksiyonların sayısı yedi gün içerisinde (7 gün insidansı) 1.000 değerini aşarsa, aşağıdakiler 
geçerlidir: 

1. 4 ila 5a Maddelere tabi olan tüm etkinlikler, tesisler ve işletmeler yasaktır; 
burada özellikle şunlar geçerlidir: 

a) Toplantılar, Madde 9 uyarınca olanlar söz konusu olmadığı sürece, toplanmalar ve halka açık 
şenlikler yasaktır. 

b)   Spor salonlarının, spor sahalarının, fitness merkezlerinin, dans okullarının ve diğer spor 
tesislerinin işletilmesi ve kullanılması yasaktır; aşağıdakiler bundan etkilenmeyecektir: 

aa) Seyircilerin stadyuma girişi önlendiği ve sadece yarış/müsabaka ve antrenmanların 
gerçekleştirilmesi ya da medya muhabirliği için gerekli olan kişilere spor tesislerine giriş izni 
verildiği sürece, profesyonel sporcuların yanı sıra millî ve eyalet takımlarının kadrosunda bulunan 
performans sporcularının yarış/müsabaka ve antrenman tesislerinin işletilmesi ve  

bb) Okul sporu. 

c)   Her türlü gastronomi işletmesi yasaktır; aşağıdaki durumlarda: 

aa) Yerinde tüketimin yasak olması şartıyla, paket servisi için belirlenen yiyecek ve içeceklerin 
servis edilmesi ve dağıtımının yanı sıra 

bb) Aynı hane halkının mensubu olmayan tüm konuklar arasında 1,5 m'lik bir asgari mesafenin 
korunmuş olması şartıyla, halka açık olmayan şirket kantinlerinin işletilmesine izin verilir. 

d)   Müşteriye fiziksel yakınlığın kaçınılmaz olduğu ve tıbbi amaçlı, tedaviye veya hasta bakımına 
yönelik olmayan hizmetler ve kuaförlük hizmetleri yasaktır. 

e)   Konaklama hizmetleri yalnızca oteller, konaklama tesisleri, okul yurtları, gençlik yurtları, kamp 
alanları ve diğer tüm ticari veya ücretli konaklama yerleri tarafından, sadece mutlaka gerekli olan ve 
ertelenemeyen, turistik amaçlı olmayan konaklamalar için sağlanabilir; turistik amaçlı konaklama 
hizmetleri yasaktır. 

f)    Mesleki eğitim, meslek edindirme/geliştirme ve ihtisas eğitiminin yanı sıra müzik okulları, sürücü 
kursları ve yetişkin eğitimi dahil olmak üzere okul dışı eğitim hizmetleri, yüz yüze yapılan sınavlar 
hariç yasaktır. 

g)   Sınavlar hariç olmak üzere, üniversitelerde yüz yüze dersler yapılmaz; üniversitelerde özel 
laboratuvar veya çalışma mekânları gerektiren uygulamalı ve sanatsal eğitim kurslarına veya 
etkinliklerine, Bent 1'den farklı olarak, tüm katılımcılar arasında prensip olarak 1,5 metrelik asgari bir 
mesafenin korunmuş olması şartıyla izin verilir. 

h)   Kütüphaneler ve arşivler kapalıdır. 



i)    Tüm kültürel tesisler kapalıdır, özellikle: 

aa) Müzeler, sergiler, anıtlar, Bavyera Eyaleti Devlet Saraylar, Bahçeler ve Göller Yönetimi'ne ait 
yapılar ve benzeri kültürel tesisler, 

bb) Tiyatrolar, operalar, konser salonları, sinemalar, sahneler ve benzeri tesisler,  

cc) Hayvanat ve botanik bahçeleri. 

j)   Tüm eğlence mekânları ve etkinlikleri yasaktır, özellikle: 

aa) Lunaparkların ve benzeri yerleşik eğlence tesisleri; boş zaman etkinlikleri ticari olarak, ne açık 
havada ne de kapalı alanlarda sunulamaz. 

bb) Şehir ve misafir turları, dağ, kültür ve doğa turları ile turistik amaçlı mağara ve maden ocağı 
ziyaretleri yasaktır. 

cc) Gezi hizmetleri sunmak amacıyla teleferiklerin, nehir ve göllerde gemilerin ve turistik amaçlı 
demir yolu ve nehir araçlarının işletilmesi yasaktır. 

dd) Umumi yüzme havuzlarının, otellerin yüzme havuzlarının, termal banyo ve sağlıklı yaşam 
merkezleri ile saunaların açılması ve işletilmesi yasaktır; Madde 12 etkilenmeyecektir. 

ee) Oyun salonları, kumarhaneler, bahis merkezleri ve benzeri eğlence tesislerinin işletilmesi 
yasaktır. 

2. Madde 10, Fıkra 2, Bent 1, No. 2'den farklı olarak, mağazada/dükkânda aynı anda bulunan müşteri 
sayısının, satış alanının her 20 m2'si başına bir müşteriden daha fazla olmaması sağlanmalıdır. 

(2) 1Yetkili bölge idare makamı, kendi bölgesinde Robert Koch Enstitüsü tarafından internette yayınlanan 
7 gün insidansının 1.000 değerini aşması durumunda, bunu derhal resmi olarak ilan eder. 2Bu durumda, 
ilanı takip eden ertesi günden itibaren, Fıkra 1'de öngörülen düzenlemeler uygulanır. 3Bölge idare 
makamı, 1.000 değerinin arka arkaya beş gün aşılmaması halinde, aynı şekilde durumu ilan eder. 4Bu 
durumda Bent 2, Fıkra 1'de öngörülen önlemlerin sona erdirilmesi için benzer şekilde geçerlidir. 

Bölüm 4 Nihai hükümler 

Madde 16  Ek düzenlemeler, istisnalar 

(1) Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın uygulanması konusunda yetkili makamların bu yönetmelik 
hükümlerinin ötesine geçen veya bu hükümlere ek düzenlemeleri ya da bu yönetmelik temelinde 
çıkarılan enfeksiyondan korunma 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. 

Madde 17  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 2'ye aykırı biçimde maske takma zorunluluğuna uymazsa ya da Madde 2, Fıkra 4'e aykırı 
biçimde, organizatör olarak maske takma zorunluluğuna uyulmasını sağlamazsa, 

2. Madde 3'e aykırı olarak başka kişilerle birlikte kalırsa, 

3. Madde 4 ila 5a'ya aykırı biçimde, orada belirtilen bir tesise gerekli aşı, iyileşme veya test kanıtı olmadan 
girerse ya da orada belirtilen hizmetlerden birini kullanırsa veya organizatör ya da bir işletmenin veya 
tesisin sahibi olarak, aynı zamanda Madde 4a veya Madde 5, Fıkra 2 ile bağlantılı olarak, Madde 4, Fıkra 5 
uyarınca misafir, ziyaretçi ya da kullanıcıların yanı sıra gönüllü çalışanların bir aşı, iyileşme veya test kanıtı 
sunmasını sağlamazsa veya aynı zamanda Madde 4a veya Madde 5, Fıkra 2 ile bağlantılı olarak, Madde 
4, Fıkra 5 uyarınca sağlayıcı, organizatör ya da işletmeci olarak kendi test kanıtını iki hafta boyunca 
muhafaza etmezse, 



4. Aynı zamanda Madde 4a ile bağlantılı olarak, Madde 4, Fıkra 2’ye aykırı biçimde etkinlikler düzenlerse 
veya aynı zamanda Madde 4a ile bağlantılı olarak, Madde 4, Fıkra 2, No. 7’ye aykırı biçimde izleyici olarak 
etkinliklere katılırsa, 

5. Madde 6'ya aykırı biçimde, bilgileri toplamakla yükümlü kişi olarak iletişim bilgilerini toplamazsa veya 
bildirim yükümlüsü olarak yanlış iletişim bilgileri beyan ederse, 

6. Madde 7'ye aykırı biçimde, herhangi bir enfeksiyondan korunma konsepti oluşturmazsa, 

7. Madde 9, Fıkra 1, Bent 1'e aykırı biçimde bir toplantıya katılırsa ya da Madde 9, Fıkra 2'ye aykırı 
biçimde kapalı alanlarda toplantılar düzenlerse, 

8. Madde 10'a aykırı biçimde bir mağazayı/dükkânı işletirse ya da bir yıllık pazar düzenlerse, 

9. Madde 11'e aykırı biçimde, bir gastronomi işletmesini işletirse, 

10. Madde 12'ye aykırı biçimde, Bavyera Eyaleti Eğitim ve Öğretim Yasası'nın 90 ve devamı maddeleri 
uyarınca bir özel okulu Madde 12, Fıkra 2'de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeksizin işletirse ya da 
Madde 12, Fıkra 4'e aykırı biçimde okul sahasına girerse, 

11. Madde 13'e aykırı biçimde, orada belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeksizin gündüz çocuk bakım 
hizmetleri veren bir tesisi işletirse ya da Madde 13, Fıkra 5'e aykırı biçimde, tesis sahasına girerse, 

12. Madde 14, Fıkra 1'e aykırı biçimde, halka açık yerlerde ve tesislerde kutlama yaparsa veya halk 
festivalleri düzenlerse ya da Madde 14, Fıkra 2'ye aykırı biçimde alkol tüketirse, 

12a. Madde 14, Fıkra 4'e aykırı biçimde bir insan kümelenmesine katılırsa veya bir kümelenme durumunda 
hemen dağılmazsa, 

13. Madde 14, Fıkra 3'e aykırı biçimde, orada belirtilen tesisleri işletirse, bir dans etkinliği tertip ederse ya 
da bir dans etkinliğine katılırsa, 

14. Madde 15, Fıkra 1 

a) No. 1'e aykırı olarak 

aa) Bent a, bir etkinlik veya toplantı düzenlerse ya da bir etkinlik veya toplantıya katılırsa, 

bb) Bent b, orada belirtilen tesisleri işletirse veya kullanırsa, 

cc) Bent c, bir gastronomi işletmesini açar veya işletirse ya da müşteri olarak ilgili yerde yiyecek 
veya içecek tüketirse, 

dd) Bent d, hizmetler verirse, 

ee) Bent e, konaklama imkânları sağlarsa, 

ff) Bent f, okul dışı eğitim hizmeti veren tesisleri işletirse, 

gg) Bent i veya j, kültürel tesisleri veya eğlence tesislerini ve etkinliklerini işletirse ya da 
gerçekleştirirse, 

b) No. 2, mağazaları/dükkânları işletirse. 

Madde 18  Yürürlüğe giriş, yürürlükten kalkma 

Bu yönetmelik, 24 Kasım 2021 tarihinde yürürlüğe girer ve 9 Şubat 2022 tarihinde gün sonu itibariyle 
yürürlükten kalkar. 

Münih, 23 Kasım 2021 

Bavyera Eyaleti Sağlık ve Bakım Bakanlığı 

Klaus Holetschek, Eyalet Bakanı 
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