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Birleştirilmiş okuma sürümü (Son güncelleme: 16.11.2022) – 15.11.2022 ve 16.11.2022 tarihli münferit 
tebliğler, yasal olarak bağlayıcıdır. 

 
 
 

Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) 
uygulanması 

 
SARS-CoV-2 koronavirüs test sonucu pozitif çıkan kişilere yönelik korunma 

önlemlerine ilişkin genel kararname 
(Koronadan Korunma Önlemleri 

Genel Kararnamesi) 
 

Bavyera Eyaleti Sağlık ve Bakım Bakanlığı'nın 15 Kasım 2022 tarih, Az. GCRa-

G8000-2022/44-504 sayılı tebliği 

 
Bavyera Eyaleti Sağlık ve Bakım Bakanlığı, Enfeksiyondan Korunma Yasası’nın (IfSG) 28. Maddesi, 1. 
Fıkrası, 1. Bendi, 28b Maddesi, 5. Fıkrası, 3. Bendi ve 31. Maddesi'ne dayanarak ve Yetki Yönetmeliği’nin 
(ZustV) 65. Maddesi, 2. Bendi, No. 2 ile bağlantılı olarak, aşağıdaki hususları yayınlamıştır: 

 
Genel Kararname 

 
1. Uygulama alanı 

 

Bu Genel Kararname'nin hükümleri, aksi belirtilmedikçe, sağlık müdürlüğü, testi yapan veya 
gözlemleyen kişi ya da testi değerlendiren kuruluş tarafından, her durumda tıbbi bir uzman veya 
bu konuda eğitilmiş benzer bir kişi tarafından yapılan veya gözlemlenen bir PCR testinin, PoC-
PCR testinin ya da nükleik asit amplifikasyon tekniğinin (nükleik asit testi) diğer yöntemleri 
kullanılarak yapılan bir testin veya SARS-CoV-2'nin doğrudan patojen tespitine yönelik (antijen 
testi) bir antijen testinin pozitif sonuç gösterdiği (test sonucu pozitif çıkan kişiler) kendilerine 
bildirilen kişiler için geçerlidir. 

 
2. Korunma önlemlerinin başlangıcı ve bitişi 

 

2.1 Test sonucu pozitif çıkan kişiler için, 3. Maddeye göre maske takma zorunluluğu ve 4. Maddeye 
göre giriş ve faaliyet yasakları, pozitif test sonucunun öğrenilmesinin hemen ardından 
uygulanacaktır. Test sonucunu bildiren kuruluş, test sonucunun bildirilmesi esnasında test 
sonucu pozitif çıkan kişileri bu korunma önlemlerine uyma yükümlülüğü hakkında bilgilendirir. 
Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) 6. Maddesi, 1. Fıkrası, 1. Bendi, No. 1, t harfi ve 7. 
Maddesi, 1. Fıkrası, 1. Bendi, No. 44a uyarınca bildirim yükümlülükleri bundan etkilenmez. 

 

2.2 3. ve 4. Maddeler uyarınca korunma önlemleri, en erken patojenin ilk kez saptanmasının 
üzerinden beş gün geçtikten sonra ve en az 48 saatten beri semptom olmaması koşuluyla, ancak 
her durumda en geç on gün sonra sona erer. 1. Bentten farklı olarak, bir tıbbi uzman veya bu 
konuda eğitimli benzer bir kişi tarafından yapılan antijen testinin sonucu pozitif çıkmış olan 
kişilerde, pozitif antijen testinden sonra bu kişiler üzerinde yapılan ilk nükleik asit testi sonucunun 
negatif çıkması durumunda, bu negatif test sonucunun mevcudiyetiyle birlikte 3. ve 4. Maddeler 
uyarınca korunma önlemleri sona erer. Test sonucu pozitifse, korunma önlemlerinin 
sonlandırılması 3. Madde ve 4. Maddenin 1. Bendine tabidir; burada 2. Bent uyarınca yapılan 
antijen testi, patojenin ilk kez tespiti olarak kabul edilir. 

 
3. Maske takma zorunluluğu 

 

3.1 Test sonucu pozitif çıkan kişiler için kendi konutlarının dışında en azından bir tıbbi yüz maskesi 
takma zorunluluğu geçerlidir. Özellikle, konuta ait bahçe, teras ve balkon da 1. Madde'ye göre 
konut tanımlamasına dahildir. 

 

3.2 Madde 3.1 uyarınca maske takma zorunluğu şu hallerde geçerli değildir: 
 

a) diğer kişilerle arasında en az 1,5 metrelik bir mesafe korunabiliyorsa, açık havada; 
 

b) içerisinde başka kişilerin bulunmadığı kapalı alanlarda; 



Sayfa 2 / 3  

c) henüz altı yaşından gün almamış çocuklar için; 
 

d) 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 için; 

 

e) sağır ve işitme güçlüğü çeken kişiler ve onlara eşlik eden kişiler için; 
 

f) kişinin tanınması veya işitme engelli kişilerle iletişim kurması için gerekli olması durumunda; 
 

 

g) diğer zorunlu gereklilikler nedeniyle. 
 

4. Belirli tesislere ve toplu barınma alanlarına giriş ve faaliyet yasağı 
 

4.1 Test sonucu pozitif çıkan işletmeciler, çalışanlar, ziyaretçiler ve gönüllüler, Enfeksiyondan 
Korunma Yasası'nın (IfSG) 23. Maddesi, 3. Fıkrası, 1. Bendi ve 35. Maddesi, 1. Fıkrası, 1. Bendi 
uyarınca kurum ve kuruluşların tesislerine veya 36. Maddesi, 1. Fıkrası, No. 3 ila 6 uyarınca toplu 
barınma alanlarına giremez veya bu buralarda faaliyet gösteremezler. 

 

4.2 Şunlar Madde 4.1 uyarınca giriş ve faaliyet yasağının kapsamı dışında tutulmuştur: 
 

a) Pedagojik eğitim veren gündüz bakım merkezleri ve 
 

b) Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) 23. Maddesi, 3. Fıkrası, 1. Bendi, No. 1, 3 ve 11 
uyarınca kurum ve kuruluşların ve engelli kişilerin barındırılması ve bakımına yönelik tam veya 
kısmi yataklı tesislerin, yaşları veya sağlık durumları nedeniyle COVID-19’un ağır veya ölümcül 
seyretme riski yüksek olan kişilerin (savunmasız kişiler) bulunmadığı alanlarında görevlendirilen 
işletmecileri, çalışanları ve gönüllü çalışanları; savunmasız kişilerin bulunmadığı alanlar, ilgili 
kurum ve kuruluşlar tarafından Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın (IfSG) 23. Maddesi, 5. Fıkrası, 
1. Bendi veya 35. Maddesi, 1. Fıkrası, 3. Bendi uyarınca hijyen planlarında belirtilmeli ve 
çalışanlara bildirilmelidir. 

 

4.3 Madde 4.1 uyarınca kurum ve kuruluşların tesislerinde ve toplu barınma alanlarında işletme 
faaliyetlerinin sürdürülmesi, diğer bölümlerden personel kaydırmak gibi tüm organizasyonel 
seçenekler tüketilmesine rağmen, giriş ve faaliyet yasağı nedeniyle tehlikeye girecek olursa, 
özellikle diğer çalışanların korunması için enfeksiyon hijyeninin sürdürülmesine yönelik koşullara 
uyulması kaydıyla, test sonucu pozitif çıkan kişiler için Madde 4.1’de belirtilen talimatının dışına 
çıkılabilir. Karar, gerekirse iş yeri hekimliği servisi ve kurum veya toplu barınma alanının yönetimi 
ile istişare edildikten sonra, yetkili bölge idare makamı tarafından verilir. 

 

4.4 Vefat etmek üzere olan kişiye her zaman refakat edilebilir. 
 

4.5 Madde 4.1 uyarınca tesislerde ve toplu barınma alanlarında tedavi edilen, bakılan, barındırılan 
veya bakımı yapılan ve test sonucu pozitif çıkan kişiler için, toplu etkinliklere katılımdan hariç 
tutma gibi uygun koruyucu önlemler, tesis veya barınma yeri yönetimi tarafından 
öngörülmelidir. 

 
5. Test sonucu pozitif çıkan kişiler için davranış tavsiyeleri 

 

Test sonucu pozitif çıkan kişilere, 2. Madde'de belirtilen süre boyunca gönüllü olarak kendi 
kendilerini izole etmeleri, mesleki faaliyetlerini mümkün olduğunca kendi evlerinden sürdürmeleri, 
diğer kişilerle gereksiz temastan kaçınmaları ve halka açık etkinliklere ve gastronomi alanlarına 
katılmamaları tavsiye edilir. 

 
6. Geçici hüküm 

 

Son olarak 27 Ekim 2022 tarih, Az. GCRe-G8000-2022/44-479 sayılı Genel Kararname (Bavyera 
Eyaleti Resmi Gazetesi 2022 No. 606) ile değiştirilmiş olan, SARS-CoV-2 koronavirüs test sonucu 
pozitif çıkan kişilerin izolasyonuna (İzolasyon Genel Kararnamesi) ilişkin Bavyera Eyaleti Sağlık ve 
Bakım Bakanlığı'nın 12 Nisan 2022 tarih, Az. G51v-G8000-2022/44-242 sayılı Genel Kararnamesi 
(Bavyera Eyaleti Resmi Gazetesi 2022 No. 225) nedeniyle, 15 Kasım 2022 tarihinde test sonucu 
pozitif çıkan kişi olarak izolasyonda bulunan kişiler için izolasyon yükümlülüğü, işbu Genel 
Kararnamenin yürürlüğe girmesiyle sona erer. Bu kişiler için, izolasyon yükümlülüğünün yerini 
Genel Kararname'nin 2. Maddesinde belirtilen süre boyunca 3. ve 4. Maddeler uyarınca korunma 
önlemleri ve 5. Madde uyarınca davranış tavsiyeleri alır
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7. Yasalara aykırı davranış 

 

4. Maddenin ihlali, Enfeksiyondan Korunma Yasasının (IfSG) 73. Maddesi, 1a Fıkrası, No. 6 
uyarınca idari bir suç olarak cezalandırılabilir. 

 
8. Derhal uygulanabilirlik 

 

Bu Genel Kararname, yasa marifetiyle derhal uygulanabilir. 
 

9. Yürürlüğe girme, yürürlükten kalkma 
 

İşbu Genel Kararname, 16 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girer ve 31 Ocak 2023 tarihinde, gün 
sonu itibariyle yürürlükten kalkar. Son olarak 27 Ekim 2022 tarih, Az. GCRe-G8000-2022/44-479 
sayılı Genel Kararname (Bavyera Eyaleti Resmi Gazetesi 2022 No. 606) ile değiştirilmiş olan, 
SARS-CoV-2 koronavirüs test sonucu pozitif çıkan kişilerin izolasyonuna (İzolasyon Genel 
Kararnamesi) ilişkin Bavyera Eyaleti Sağlık ve Bakım Bakanlığı'nın 12 Nisan 2022 tarih, Az. G51v-
G8000-2022/44-242 sayılı Genel Kararnamesi (Bavyera Eyaleti Resmi Gazetesi 2022 No. 225), 
15 Kasım 2022 gün sonu itibariyle yürürlükten kalkar. 
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