
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKULLAR 
 

Genel olarak geçerli olan şudur: Öğrencileri, öğretmenleri ve anaokulu çalışanlarını 

korumak açısından hızlı testler ve kendi kendine testler yapılacaktır. 

8 Mart tarihinden itibaren: 

50’nin altındaki insidans oranında 

7. sınıftan itibaren gençler dönüşümlü ders görecektir (Hâlihazırda sadece 

Rostock ve Vorpommern-Rügen ilçeleri için geçerlidir) 

 

22 Mart tarihinden itibaren önce aşağıdaki kurallar geçerlidir: 

50 ile 100 arasındaki insidans oranında 

1. - 6. sınıflar için pandemi koşullarında düzenli eğitim verilecektir. 

7. sınıftan itibaren orta dereceli okul ve liselerde dönüşümlü dersler yapılacaktır. 

Son sınıflarda pandemi koşullarında düzenli eğitim verilecektir. 

ANAOKULLARI 
 

 Sabit insidans oranı 100’e kadar olan tüm bölgelerde pandemi koşullarında 

düzenli eğitim verilecektir. 

 100 - 150 arası insidans oranında da yine katı hijyen kuralları uygulanacaktır. 

Ama bunun dışında anne-babalara çocuklarına mümkün olduğunca evde 

bakmaları çağrısında bulunulur (koruyucu dönem). 

 150’nin üzerindeki bir insidans oranında anaokuluna gitme yasağı söz 

konusudur:  Sadece çok özel durumlarda acil bakım hizmeti verilecektir. 

SPOR 
 

 100’ün altındaki 7 günlük insidans oranında: Tüm özel ve kamuya ait 

spor tesislerinde iki hâneden toplam 5 kişiyle bireysel spor yapma 

olanağı. 14 yaşın altındaki çocuklar bu sayıya dâhil değildir. 

50’nin altındaki 7 günlük insidans oranında: Maksimum 10 kişiyle dışarıda 

temassız spor olanağı. 

 

Ayrıca geçerli olan:  Yüzyüze eğitim yapılan ilçelerde ve  ilçeden 

bağımsız şehirlerde çocuk ve gençlere yönelik sporlar sunan 

derneklerin tüm spor dallarında dışarıda maksimum 20 çocuk ve 

gençten (20 yaşına kadar) oluşan gruplar halinde egzersiz yapmalarına 

izin verilir. 

 

 
8 MART TARİHİNDEN İTİBAREN İNSİDANS ORANINDAN 
BAĞIMSIZ OLARAK GEÇERLİ OLAN 

 

Kitapçılar tekrar açabilirler. 

Sürücü okulları belirli kurallara uymak suretiyle tekrar çalışabilirler. 

Hayvanat bahçe ve parklarının dış alanları ve botanik bahçeleri 

açılabilir. 

Kuaförlerin yanısıra kozmetik stüdyoları, masaj salonları, tırnak 

stüdyoları, güneşlenme stüdyoları, dövme yapan stüdyolar ve benzeri 

gibi vücut bakımı alanında hizmet veren işletmeler de belirli kurallara 

uymak suretiyle tekrar açılabilir. 

150’nin üzerindeki 7 günlük insidans oranında ilçelerde ve  ilçeden bağımsız 

şehirlerde bu açma adımları iptal edilecektir. 
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50 - 100 ARASI 7 GÜNLÜK İNSİDANS 
ORANINDA AYRICA GEÇERLİ OLAN: 

 

Kendi hânenizin bir başka hâne ile biraraya gelmesine izin verilecektir, 

ancak maksimum 5 kişiyle sınırlıdır. 14 yaşın altındaki çocuklar bu sayıya 

dâhil değildir ve her çift bir hâne sayılır. 

 

Perakende ticaret yapan mağazaların kapalı satış yerleri için randevulu 

açma imkânı bulunmaktadır. 

Kültür amaçlı sergiler, müzeler, anıtlar ve benzeri kurumlar, arşivler ve 

kütüphâneler de randevulu olarak yine gezilebilecek. 

 Eyalet çapında insidans oranının 100’ün üzerine çıkması halinde, tüm bu 

açma adımları eyalet düzeyinde iptal edilecektir. Aynısı ilçeler ve  ilçeden 

bağımsız şehirler için de geçerlidir. 

22 MART TARİHİNDEN İTİBAREN 
50  -  100  ARASI 7 GÜNLÜK İNSİDANS ORANINDA VE O 
GÜN YAPILMIŞ BİR HIZLI TEST VEYA KENDİ KENDİNE 
TEST GÖSTERİLMESİ HALİNDE  GEÇERLİ OLAN: 

 

 

Tiyatrolar, konser ve opera salonları ile sinemalar, o gün yapılmış ve 

sonucu negatif olan bir Covid-19 hızlı testi veya kendi kendine test 

gösterebilen ziyaretçilere açılacaktır. 

Restoranların dış kısımları önceden randevu alan müşterilere açılacaktır. 

Birden fazla hâneden insanların aynı masada oturacak olmaları halinde, o 

gün yapılmış ve sonucu negatif olan bir COVID-19 hızlı testi veya kendi 

kendine test gereklidir. 

Eyalet çapında 7 günlük insidans oranının 100’ün üzerine çıkması halinde, 

tüm bu açma adımları tekrar kaldırılacaktır.  Aynısı ilçeler ve  ilçeden 

bağımsız şehirler için de geçerlidir. 

HAFTADA EN AZ BİRBİRİNİ İZLEYEN 7 GÜN 
BOYUNCA 50’NİN ALTINDA YENİ ENFEKSİYON 
OLAN 7 GÜNLÜK İNSİDANS ORANINA SAHİP 
İLÇELER ŞU AÇILMA ADIMLARINA İZİN 
VEREBİLİRLER: 

 

Müşteri sayısı ilk 800 metrekarelik satış alanında 10 metrekare 

başına 1 müşteriyle ve her  20 metrekare başına 1 müşteriyle 

daha kısıtlanmak suretiyle mağazaların açılması. 

Kültür amaçlı sergilerin, müzelerin, anıtların ve benzeri kurumların, 

arşivlerin ve kütüphânelerin randevusuz gezilebilmesi. 

 Hayvanat bahçe ve parkları iç alanları da açabilir.  

Dışarıda maksimum 10 kişiyle temassız spor imkânı.  

Bu bölgelerde insidans oranının 50’nin üzerine çıkması halinde, 

bu açma adımları iptal edilmek zorundadır. 

 

 


