16. BayIfSMV: 1 Nisan 2022 tarihli (BayMBl. No. 210) Bavyera Eyaleti On Altıncı Enfeksiyondan Korunma
Önlemleri Yönetmeliği (16. BayIfSMV), BayRS 2126-1-20-G (§§ 1–6)

Bavyera Eyaleti On Altıncı Enfeksiyondan Korunma Önlemleri Yönetmeliği
(16. BayIfSMV)[1]
1 Nisan 2022
(Bavyera Eyaleti Resmi Gazetesi No. 210)
Yasa Külliyatı 2126-1-20-G
Mevzuat redaksiyonuna göre tam alıntı: Son olarak 27 Mayıs 2022 tarihli Yönetmelik (BayMBl. No. 327) ile
değiştirilmiş olan 1 Nisan 2022 tarihli (BayMBl. No. 210, BayRS 2126-1-20-G) Bavyera Eyaleti On Altıncı
Enfeksiyondan Korunma Önlemleri Yönetmeliği (16. BayIfSMV)
Son olarak 18 Mart 2022 tarihli yasanın (Federal Resmi Gazete I S. 473) 4. Maddesi ile değiştirilmiş olan
20 Temmuz 2000 tarihli (Federal Resmi Gazete I S. 1045) Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın (IfSG) 28.
Maddesi, 1. Fıkrası, 28a Maddesi, 7. Fıkrası ile bağlantılı olarak 32. Maddesi, 1. Bendi ve son olarak
15 Mart 2022 tarihli Yönetmelik (Kanunlar ve Yönetmelikler Gazetesi S. 79) ile değiştirilmiş olan 28 Ocak
2014 tarihli (Kanunlar ve Yönetmelikler Gazetesi S. 22, Yasa Külliyatı 103-2-V) Kararname Çıkarma Yetkisi
Hakkındaki Yönetmelik’in (DelV) 9. Maddesi, No. 5 uyarınca, Bavyera Eyaleti Sağlık ve Bakım Bakanlığı
aşağıdaki düzenlemeleri yapmıştır:
[1]

Bununla ilgili olarak, 1.4.2022 tarihli, Bavyera Eyaleti Resmi Gazetesi No. 211'de yayımlanan
Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın 28a Maddesi, 7. Fıkrası uyarınca gerekli olan gerekçeye bakınız.

Bölüm 1 Genel geçerli düzenlemeler
Madde 1 Genel davranış tavsiyeleri
1

Herkes, mümkün olan her yerde, diğer insanlarla arasında en az 1,5 metrelik bir mesafeyi korumaya ve
yeterli el hijyenine dikkat etmeye teşvik edilmelidir. 2Kapalı alanlarda, 2. Maddeye halel gelmeksizin, en
azından bir tıbbi yüz maskesi takılması ve yeterli havalandırma olmasına dikkat edilmesi önerilir. 3İnsan
trafiğinin olduğu işletmeler, tesisler, hizmetler ve etkinlikler için, özellikle dezenfeksiyon maddelerinin
sağlanması ve gereksiz temasların önlenmesine yönelik tedbirleri öngören hijyen konseptlerinin
oluşturulması önerilir.

Madde 2 Maske takma zorunluluğu
(1) 1Aşağıda belirtilen yerlerde:
1. Faaliyetleri nedeniyle diğer kişilerle fiziksel temasları söz konusu olduğu sürece, yolcuların yanı sıra
kontrol ve servis personeli ile sevk ve idare personeli için toplu taşıma alanındaki ulaşım araçlarında,
2. Yaşları veya sağlık durumları nedeniyle, COVID-19'un ağır veya ölümcül seyri açısından daha yüksek
riske sahip olan kişilere yönelik bir tehlikeyi önlemek için gerekli olduğu sürece, kapalı araç alanları da dahil
olmak üzere, aşağıda anılan yerlerin binalarında ve kapalı alanlarında,
a) Doktor muayenehaneleri,
b) Hastaneler,
c) Poliklinik cerrahi kuruluşları,
d) Hastanedekilere benzer tıbbi bakım hizmetleri sunulan önleyici bakım ve rehabilitasyon kurumları,
e) Diyaliz tesisleri,
f) Gündüz klinikleri,
g) Can kurtarma servisleri,
h) Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) 23. Maddesi, 5. Fıkrası, 1. Bendi kapsamına girmeyen,
yaşlı, engelli veya bakıma muhtaç kişilerin bakımı veya barındırılmasına yönelik tam veya kısmi yataklı
tesisler ya da gündüz pedagojik eğitim merkezleri hariç olmak üzere, benzer tesisler,

3. Evsiz barınaklarının ve sığınmacıların, ülkeyi terk etmek zorunda olan kişilerin, mültecilerin ve yurduna
geri dönen Almanların toplu olarak konaklatıldığı tesislerin özel mahalleri dışındaki binalarda ve kapalı
alanlarda
Bent 2'de belirtilen koşullara göre bir maske zorunluluğu geçerlidir (Maske takma zorunluluğu). 2Bent 1, No.
1'de belirtilen durumlarda bir FFP2 maske, diğer durumlarda bir tıbbi yüz maskesi takılmalıdır. 3Bakım ve
destek hizmetlerinin aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirilmesinde, Bent 1, No. 2
aynen geçerlidir:
1. tesislerde, ikamet gruplarında ya da diğer ortak yaşam formlarında ayakta yoğun bakım sağlayan bakım
hizmetleri,
2. On Birinci Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 45a Maddesi, 1. Fıkrası, 2. Bendi bağlamında günlük yaşamdaki
destek hizmetleri hariç olmak üzere, Fıkra 1, Bent 1, No. 2, h harfi kapsamındaki tesislere benzer hizmetler
sunan, Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) 23. Maddesi, 5. Fıkrası, 1. Bendi kapsamına girmeyen
ayakta bakım hizmetleri ve şirketler.
(2) Gerekli sebeplerin mevcut olması durumunda, maske takma zorunluluğu geçerli değildir.
(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.
2

Altı 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.
(4) İşletmeciler, maske takma zorunluluğuna ilişkin hükümlere uyulmasını sağlamakla yükümlüdür.

Madde 3 Tesislerle ilgili test gereksinimleri
(1) 1Aşağıda belirtilen yerlere:
1. Madde 2, Fıkra 1, Bent 1, No. 2, b ve h harfleri kapsamındaki tesis ve şirketlere,
2. Adli infaz kurumlarına, sınır dışı edilenler için gözaltı merkezlerine, diğer ıslah kurum ve kuruluşlarının yanı
sıra kalıcı olarak özgürlükten mahrum bırakmanın gerçekleştiği ölçüde diğer birim ve tesislere, özelliklere
psikiyatri hastanelerine, gençlere ve yaşlılara yardım yurtlarına
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, işletmeciler,
çalışanlar ve gönüllü çalışanlar tarafından gerçekleştirilebilir. 2Bent 1, No. 1'de belirtilen durumlarda ve
Bent 1, No. 2'de belirtilen durumlardaki ziyaretçiler için, COVID-19 Korunma Önlemlerinden İstisna
Yönetmeliği'nin (SchAusnahmV) 2. Maddesi, No. 2, 4 bağlamında aşı olmuş veya iyileşmiş kişiler tarafından
da bir test kanıtı sunulmalıdır; bunun yanında aşı olmuş veya iyileşmiş kişi durumundaki işletmeciler ve
çalışanlar, Fıkra 5, Bent 1, No. 3 uyarınca bir test işleminin gözetim altında olmadan da
gerçekleştirilebilmesi koşuluyla, her takvim haftasında iki kez Fıkra 5, Bent 1'e göre bir test kanıtı sunmak
zorundadır. 3İşletmeciler, 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 yükümlüdür.
(2) Madde 2, Fıkra 1, Bent 3 uyarınca tesis ve şirketlerin işletmecileri ve çalışanları için, bakım veya destek
hizmetleri sağladıkları sürece, Fıkra 1 aynen geçerlidir.
(3) Vefat edenlere her zaman refakat edilebilir.
(4) 1Bir adli infaz kurumundan geçici olarak ayrılan mahkumlar veya tutuklular, döndükleri gün ve daha
sonra geri dönüşlerinden sonraki yedinci güne kadar her gün, Fıkra 5, Bent 1 uyarınca bir test kanıtı
sağlamakla yükümlüdür. 2Bent 1'den farklı olarak, COVID-19 Korunma Önlemlerinden İstisna
Yönetmeliği'nin (SchAusnahmV) 2. Maddesi, No. 2, 4 bağlamında aşı olmuş veya iyileşmiş kişiler olan
mahkum veya tutuklular, geri dönüşlerinden sonraki ilk yedi gün içerisinde, Fıkra 5, Bent 1 uyarınca iki test
kanıtı sağlamak zorundadır.

(5) 1Bu 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,
Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) 22a Maddesi hükümlerine uygun, yazılı veya elektronik bir
negatif test kanıtı sağlanmalıdır. 2Test yaptırmış kişiler eşit tutulur:
1. Henüz altı yaşından gün almamış çocuklar,
2. Henüz okula kayıtlı olmayan çocuklar.

Bölüm 2 Nihai hükümler
Madde 4 Ek düzenlemeler, istisnalar
(1) Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın uygulanması konusunda yetkili makamların bu yönetmelik
hükümlerinin ötesine geçen veya tamamlayıcı düzenlemeleri, Enfeksiyondan Korunma Yasası (IfSG)
Madde 28a, Fıkra 7, Bent 2 kapsamında etkilenmeyecektir.
(2) 1Enfeksiyondan Korunma Yasası açısından haklı olduğu sürece, bireysel durumda istisnai izinler
başvuru üzerine yetkili bölge idare makamı tarafından verilebilir.
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Genel 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 5 Yasalara aykırı davranışlar
Kasıtlı veya ihmalkâr şekilde aşağıdaki eylemlerde bulunan bir kimse, Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın
(IfSG) 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,
işletmeci olarak maske takma zorunluluğuna uyulmasını sağlamazsa,
2. Madde 3'e aykırı biçimde, orada belirtilen bir tesise gerekli aşı, iyileşme veya test kanıtı olmadan girerse
ya da bir işletmenin veya tesisin sahibi olarak, Madde 3, Fıkra 2 ile de bağlantılı olarak, Madde 3, Fıkra 1,
Bent 3 uyarınca ziyaretçi, çalışan veya gönüllülerin gerekli bir aşı, iyileşme veya test kanıtı sunmasını
sağlamazsa veya Madde 3, Fıkra 2 ile de bağlantılı olarak, Madde 3, Fıkra 1, Bent 3'e aykırı biçimde,
işletmeci olarak kendi test kanıtını iki hafta boyunca muhafaza etmezse,
3. Madde 4'e aykırı biçimde, Bavyera Eyaleti Eğitim ve Öğretim Yasası'nın 90 ve devamı maddeleri uyarınca
bir özel okulu Madde 4, Fıkra 1'de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeksizin işletirse ya da üçüncü taraf
kişi olarak Madde 4, Fıkra 2'ye aykırı biçimde okul sahasına girerse,
4. Madde 5'e aykırı biçimde, orada belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeksizin gündüz çocuk bakım
hizmetleri verirse; Madde 5, Fıkra 1, Bent 3 ile de bağlantılı olarak, Madde 5, Fıkra 1, Bent 1'e aykırı biçimde,
çocuğun bakımından ve korunmasından sorumlu kişi sıfatıyla herhangi bir test kanıtı sağlamaz ya da sahte
bir kanıt verirse veya Madde 5, Fıkra 4'e aykırı biçimde tesislerin sahasına girerse,

Madde 6 Yürürlüğe giriş, yürürlükten kalkma
Bu yönetmelik, 3 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girer ve 25 Haziran 2022 tarihinde, gün sonu itibariyle
yürürlükten kalkar.

Münih, 1 Nisan 2022
Bavyera Eyaleti Sağlık ve Bakım Bakanlığı
Klaus Holetschek, Eyalet Bakanı

