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2126-1-21-G 

Bavyera Eyaleti On Yedinci Enfeksiyondan Korunma Önlemleri Yönetmeliği 
(17. BayIfSMV) 

30 Eylül 2022 

Son olarak 16 Eylül 2022 tarihli yasanın (Federal Resmi Gazete I S. 1454) 1b Maddesi ile değiştirilmiş olan 20 
Temmuz 2000 tarihli (Federal Resmi Gazete I S. 1045) Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) 28. Maddesi, 
1. Fıkrası, 28b Maddesi, 1. Fıkrası, 9. ve 10. Bentlerinin yanı sıra 2. Fıkrası ile bağlantılı olarak, 32. Maddesi, 1. 
Bendi ve son olarak 27 Eylül 2022 tarihli Yönetmelik (Bavyera Eyaleti Resmi Gazetesi S. 555) 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: 

Bölüm 1  
Yürürlükteki 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, Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) ve 2. 
Madde'nin hükümlerine halel getirmeksizin, en azından bir tıbbi yüz maskesi takılması ve yeterli havalandırma 
olmasına dikkat edilmesi tavsiye edilir. 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) Aşağıda belirtilen 

1. Toplu taşıma alanındaki ulaşım araçlarında:  

a) Yolcular için ve 
b) Faaliyetleri nedeniyle diğer kişilerle fiziksel temasları söz konusu olduğu sürece, kontrol ve servis 
personelinin yanı sıra sevk ve idare personeli için, 

2. Kapalı araç alanları da dahil olmak üzere, binalarda ve kapalı alanlarda, aşağıda belirtilen yerlerin 
işletmecileri ve çalışanları için: 

a) Doktor muayenehaneleri, 
b) Cerrahi poliklinik kuruluşları, 
c) Hastanedekilere benzer tıbbi bakım hizmetleri sunulan önleyici bakım kurumları, 
d) Diyaliz tesisleri, 
e) Gündüz klinikleri, 
f) Can kurtarma servisleri, 
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Birden fazla kişinin orada bulunduğu ve bu 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, 

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, en 
azından bir tıbbi yüz maskesi takma zorunluluğu geçerlidir (Maske takma zorunluluğu). 

(2) Gerekli sebeplerin mevcut olması durumunda ve Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) 28b Maddesi, 2. 
Fıkrası, 3. Bendinde anılan 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; 

3. Sağır ve işitme güçlüğü çeken kişiler ve onlara eşlik eden kişiler. 

2Kişinin tanınması veya işitme engelli kişilerle iletişim kurması için gerekli olması durumunda, maske 
çıkarılabilir. 3Çalışanlar için, iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri çerçevesinde, çalıştıkları süre boyunca bir tıbbi 
yüz maskesi takma zorunluluğu geçerlidir. 

(4) İşletmeciler, 1 ila 3. Fıkralar uyarınca maske takma zorunluluğuna ilişkin hükümlere uyulmasını sağlamakla 
yükümlüdür. 

Madde 3  
Tesislerle ilgili test gereksinimlerinden istisnalar 

(1) 1Özellikle savunmasız hastaların bulunduğu koğuşlarda veya bölümlerde görev yapmayan işletmeciler ve 
çalışanlar, Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) 28b Maddesi, 1. Fıkrası, 1. Bendi, No. 3 uyarınca test 
gerekliliğinden muaftır. 2Yaşları veya sağlık durumları nedeniyle, COVID-19'un ağır veya ölümcül seyri 
açısından daha yüksek riske sahip olan kişiler, özellikle savunmasızdır. 3Hastanenin özellikle savunmasız 
hastaların bulunduğu koğuşları ve bölümleri, Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) 23. Maddesi, 5. Fıkrası, 
1. Bendine göre hijyen planlarında belirlenmeli ve çalışanlara duyurulmalıdır. 

(2) Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) 28b Maddesi, 1. Fıkrası, 1. Bendi, No. 3 uyarınca gündüz 
pedagojik eğitim merkezlerine giren kişiler test gerekliliğinden muaftır. 

(3) 1Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) 22a Maddesi, 1 ve 2. Fıkraları uyarınca aşı olmuş veya 
hastalıktan iyileşmiş kişiler oldukları ve her takvim haftasında en az iki kez test kanıtı sundukları sürece, 
işletmeciler ve çalışanlar Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) 28b Maddesi, 1. Fıkrası, 1. Bendi, No. 3 
veya 4 uyarınca test gerekliliğinden muaftır. 2Bent 1 uyarınca test kanıtı, Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın 
(IfSG) 22a Maddesi, 3. Fıkrasına göre bir test kanıtı veya yapılan testin Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın 
(IfSG) 22a Maddesine uygun olması koşuluyla: 

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, Federal İlaç ve Tıbbi Cihazlar Enstitüsü tarafından uzman olmayan kişiler 
tarafından kendi kendine uygulama için onaylanmış bir antijen testine (kendi kendine testler) dayalı olan, 

yazılı veya elektronik bir test kanıtıdır. 3Bent 2, No. 3 uyarınca bir test işlemi, gözetim altında olmadan da 
gerçekleştirilebilir. 

(4) Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) 28b Maddesi, 1. Fıkrası, 1. Bendi, No. 3 veya 4 uyarınca test 
gerekliliğinden ayrıca: 

1. Henüz altı yaşından gün almamış çocuklar, 

2. Henüz okula kayıtlı olmayan çocuklar, 
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3. Test işleminin amacını yerine getiremediği kişiler de istisnadır.  

(5) Vefat edenlere her zaman refakat edilebilir. 

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 28b, Fıkra 5, 
Bent 2 kapsamında etkilenmeyecektir. 

(2) 1Enfeksiyondan Korunma Yasası açısından haklı olduğu ve federal kanunlar buna engel teşkil etmediği 
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 5  
Yasalara aykırı davranışlar 

Kasıtlı veya ihmalkâr şekilde, 2. Maddeye aykırı olarak maske takma zorunluluğuna uymayan ya da Madde 2, 
Fıkra 4'e aykırı biçimde işletmeci olarak maske takma zorunluluğuna uyulmasını sağlamayan kimseler, 
Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) 73. Maddesi, 1a Fıkrası, No. 24 uyarınca yasalara aykırı davranmış 
olurlar: 

Madde 6  
Yürürlüğe girme, yürürlükten kalkma 

Bu yönetmelik, 1 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe girecek ve 28 Ekim 2022 tarihinde yürürlükten kalkacaktır. 

Münih, 30 Eylül 2022 

Bavyera Eyaleti Sağlık ve Bakım Bakanlığı 

Klaus H o l e t s c h e k, Eyalet Bakanı 
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