COVID-19-Pandemisi kapsamında güncellenmiş davranış kuralları (11
Ocak 2021 itibarı ile geçerli)
COVID-19-Pandemisi kapsamında Almanca çapında geçerli olan davranış kuralları 31 Ocak
2021 tarihin kadar uzatılmıştır. Aşağı Saksonya - Niedersachsen eyaleti - için geçerli olan
kuralları sizin için bir araya toparladık.
Özel Buluşmalar
İrtibatın tamamı sadece gerekli olanlarla sınırlanmalıdır.
•

Artık sizin veya hanenizde yaşayan aile fertlerinin bundan böyle kendi hanenizde
yaşamayan sadece tek bir kişiyle buluşmanıza izin verilmektedir. Bu şekilde, geçen
bahar döneminde de geçerli olan bir kural yeniden yürürlüğe konmuş oldu.

•

14 yaşını henüz doldurmamış çocuklar için artık bir istisna yok. .

•

Bu düzenleme belli bir birey sayısına bağlı değildir.

•

İki veya daha fazla sayıda kişinin açık alanda buluşmalarına izin verilmemektedir. Bu
konuda da 11 Ocak itibarıyla kendi hanenizde yaşayamayan sadece bir kişi ile
buluşmanıza izin verilmektedir. Bunun haricinde temasların en aza indirgenmesi hükmü
geçerlidir.

•

Bu hüküm, kendi hanenizde yaşamayan akrabalarınızı da kapsamaktadır.

Okullar ve Kreşler
Eğitim yarıyılının kalan üç haftası için Aşağı Saksonya - Niedersachsen eyaleti eğitim hayatının
yoğun bir şekilde kısıtlanmasına karar vermiştir. Eğitim Bakanlığı, ikinci eğitim yarıyılının
başlamasına bir hafta kala ikinci eğitim yarıyılında yürürlükte olacak planlarını açıklayacaktır.
•

İlkokullar ve özel/teşvik okulları için sömestre tatilinden sonraki ilk haftalarda uzaktan
eğitim uygulanacak olup 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren ortak sınıflardan oluşan
dönüşümlü modelin uygulanması öngörülmüştür

•

Diğer okullar eğitime 11 Ocak 2021 tarihi itibarı ile uzaktan eğitim ile başlayacaklar.

•

Son sınıflar için yüzyüze eğitim verilecektir.

•

Meslek okulları uzaktan eğitime geçecek olup örn. son sınıflar için dönüşümlü model
kapsamında istisnalar geçerli olabilecektir.
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•

Yüzyüze eğitim alan öğrenci grubuna dahil olmayan 1-6 sınıf öğrencileri için acil durum
eğitimi alacaklar.

•

Çocuk yuvaları ve kreşler mevcut kapasitelerinin %50’si ile çalışmaya devam edecekler.
Bu ise, kreşlerde genelde sekiz çocuğun, anaokullarında 13 çocuğun ve çocuk
yuvalarında on çocuğun kabul edilebileceği anlamına gelmektedir.

•

Okullar ile çocuk yuvaları ve kreşlerin daha uzun bir süre kapalı olacak olmalarından
dolayı Federal Hükümet, bu yıl içerisinde hasta çocukları için alacakları bakım
ödeneğinin yasal olarak beher ebeveyn için 10 gün, çocuğuna tek başına bakan
ebeveynler için 20 gün artırılmasını sağlamayı planlamaktadır.

Yoğun Korona bölgelerinde hareket yarıçapının kısıtlanması
Yedi gün içerisinde beher 100 000 kişide yeni enfeksiyon olan kişi sayısının 200’ü geçtiği
ilçelerde eyaletlerden, geçerli bir sebebi yok ise, vatandaşların hareket yarıçaplarını oturdukları
yerin 15 km çevresi ile sınırlamaları istenmektedir.
Aşağı Saksonyada - Niedersachsen’de neler geçerlidir?
Aşağı Saksonya bu düzenlemenin uygulanıp uygulanmayacağını incelemektedir. Ancak henüz
verilmiş bir karar yok.
Hareket yarıçapı kısıtlandığında çalıştığım işyerine gidebilir miyim?
Hareket yarıçapı 15 km ile kısıtlanmış bölgelerde, 15 km hareket yarıçapının dışına çıkılabilmesi,
geçerli bir sebebe bağlıdır. Geçerli nedenlere örnekler:
•

İşyerine gidiş

•

Hekim randevusu

•

Gıda maddesi alışverişi

Geçerli neden kabul edilmeyen durumlar:
•

Tatil seyahati

•

Günübirlik geziler

Huzur ve Bakım Evleri
Aşılama süreci sona erene kadar huzur ve bakım evlerinde testler daha yoğun bir şekilde
uygulanacaktır. Bunun için gönüllü kişilerin kurumlardaki bu kapsamlı hızlı testlerin
uygulanmasında huzur ve bakım evlerine geçici olarak destek vermesi planlanmıştır.
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Riskli bölgelerden ülkeye giriş
Riskli bölgelerden gelerek ülkeye giriş yapılırken geçerli kurallar:
•

Riskli bir bölgeden gelerek ülkeye giriş yapılacağında bir Korona-Testi yapılması
zorunludur.

•

Risk bölgesinden gelen kişiler bu Korona testine ek olarak kendilerini karantinaya
almakla yükümlüler.

•

Bu karantina süresi 5 gün sonra ve negatif bir Korona testi ile sona erdirilebilir.
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