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Genel Kararname 

 
Rendsburg-Eckernförde bölgesinin genel kararnamesi 

yeni koronavirüs (SARS-CoV-2) enfeksiyonu nedeniyle izolasyon (izolasyon veya 
karantina) veya uygun bir evde yakın temaslı kişi olarak sınıflandırma hakkında 

 
Bölüm ile birlikte İnsanlarda Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Yasası'nın 
(Enfeksiyondan Korunma Yasası - IfSG) Bölüm 30 (1) cümle 2 ile bağlantılı olarak Bölüm 
28a (1) ve 28 (1) cümle 1 ve 2'ye göre 106 (2) Schleswig-Holstein Eyaleti Genel İdari 
Yasası (Landesverwaltungsgesetz - LVwG) aşağıdaki genel kararname yayınlanmıştır: 
 
1. Kişiler,  
 

a) Bu genel kararın yürürlüğe girmesinden sonra SARS-CoV-2 virüslerinin varlığına 
yönelik üzerlerinde yapılan moleküler biyolojik testin pozitif çıktığını bilen kişiler (testi 
pozitif çıkan kişiler) 
 

veya 
 
b) Bu genel kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra eğitimli personel tarafından 
SARS-CoV-2 virüslerinin varlığına yönelik SARS-CoV-2 hızlı antijen testinin (PoC 
testi) olumlu sonuçlandığını bilen kişiler 
 
veya 

 Bilgi veren: 
 

Julia Rose 
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Referanslarınız, …tarihli mektub Referanslarım, …tarihli mektubum Rendsburg 

         15.09.2021 
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c) Robert Koch Enstitüsü (RKI) gerekliliklerine göre yakın temas kişisi olarak 
sınıflandırılması gerektiğini bilen kişiler; Bu, gündüz bakım merkezleri ve çocuk bakım 
merkezleri alanındaki yakın temas kişilerinin yanı sıra Bölüm 33 1 ila 3 IfSG'ye göre 
okulları kapsamaz, 
 
veya 
 
d) Rendsburg-Eckernförde ilçesi sağlık departmanı tarafından üzerlerinde yapılan 
moleküler biyolojik inceleme sonucunda SARS-CoV-2 virüslerinin varlığının tespit 
edildiği bilgisi verilen kişiler (testi pozitif çıkan kişiler), 
 
veya 
 
e) SARS-CoV-2 virüslerinin varlığına yönelik bu genel kararın yürürlüğe girmesinden sonra 
kendileri veya eğitimsiz personel tarafından SARS-CoV-2 hızlı antijen testinin ("self-
test") yapıldığını bilen, 
 
bunu fark ettikten hemen sonra evlerine gitmek ve 6. maddede belirtilen süreye 
kadar (ev izolasyonu/karantina) tecritte/orada kalmakla yükümlüdürler. 
 
COVID-19 Koruyucu Tedbirler İstisnaları Yönetmeliği uyarınca aşılanmış ve iyileşmiş 
kişiler için 1 numaralı c) harfi (yakın temas kişileri) uyarınca ayrım yapma 
zorunluluğu uygulanmaz. Robert Koch Enstitüsü tarafından tanımlanan endişe verici 
özelliklere sahip SARS-CoV-2 koronavirüsünün bir virüs varyantı ile enfekte olan ve 
iyileşen veya aşılanan bir kişi ile temas nedeniyle ayrılma yükümlülüğü mevcutsa, yukarıda 
belirtilen istisna uygulanmaz. bu gerçeğin farkında. 
 
2. 1 numaralı harfler a) - c) altında belirtilen kişiler, aşağıdaki iletişim bilgilerini 
kullanarak derhal Rendsburg-Eckernförde ilçesi sağlık birimine bildirmekle yükümlüdür. 
 
Aşağıdaki veriler iletilmelidir: 
 

 Ad ve soyad,  
 Doğum tarihi, 
 Telefon numarası, 
 Adres, 
 Kendini sınıflandırma (1 numara harfler a - c), 
 İlk meydana geldiği günün bildirilmesi de dahil olmak üzere hastalık belirtileri, 
 Test yapıldığı gün, 
 Evde yaşayan herkesin adı ve soyadı. 

 
IfSG Bölüm 8 uyarınca yasal olarak bildirimde bulunmak zorunda olan bir kişi bildirimde 
bulunursa, bildirimde bulunma zorunluluğu yoktur. 
 
3. 1 rakamı b) ve e) altında adı geçen kişiler, test merkezi, test istasyonu veya 
doktorda moleküler biyolojik muayene (örn. PCR testi) ile test sonucunu derhal teyit 
ettirmekle yükümlüdürler. Bunu yapmak için, bir kez evlerini terk etmelerine izin verilir. 
Bu sadece ağız ve burun kapatılarak toplu taşıma araçları kullanılmadan ve doğrudan 
oraya gidip gelinirken yapılabilir. Başka amaçlar için kesintilere izin verilmez. Eğer PCR 
testi yapılmaz ise kişilerin 14 gün boyunca kendilerini izole etmeleri gerekmektedir. 
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4. 1 rakamı a) - e) altında isimleri belirtilen kişiler aşağıdaki davranış tedbirlerine 
uymakla yükümlüdürler: 
 

 Aile üyeleri / diğer insanlarla yakın fiziksel temas yok. 
 Tüm kişilere > 1,50 - 2 m mesafe bırakılmalıdır. 
 Odayı başka biriyle paylaşmak zorunda kalacağınız kaçınılmaz olduğunda, sıkı bir 

ağız ve burun koruması kullanın. Ağız ve burun koruması ıslanmışsa en geç iki 
saat sonra değiştirilmelidir. 

 Aynı hanede (yakın aile çevresi) bulunan veya kişisel ilgi veya bakıma ihtiyaç duyan 
veya sağlayan kişiler için yukarıda belirtilen alt maddeler geçerli değildir. Temaslar 
gerekli ölçüde azaltılacaktır. 

 Belirtilerinizin, vücut ısınızın, genel aktivitelerinizin ve diğer insanlarla iletişiminizin 
bir günlüğünü tutun. Vücut ısısı günde iki kez ölçülmelidir. 

 Ateş veya ateş yükselmesi, öksürük, boğazda tahriş veya burun akıntısı gibi 
belirtiler ortaya çıkarsa, aşağıda belirtilen iletişim bilgileri kullanılarak Rendsburg-
Eckernförde ilçesi sağlık departmanı derhal bilgilendirilmelidir. 
 

5. 1 numaralı harfler a) - e) altında belirtilen kişilerin, § 31 IfSG'ye göre mesleki 
faaliyette bulunmaları yasaktır. Bir istisna, diğer kişilerle temasa geçmeden yapılabiliyorsa, 
ev ofistir.  
 
6. İzolasyon kararı, Rendsburg-Eckernförde bölgesinin sağlık departmanı tarafından 
tekrar kaldırılıncaya kadar geçerlidir; 1 numara c) harfine göre irtibat kurulacak 
kişiler için ayrım en geç 10 gün sonra sona erer. Enfeksiyondan sonra salgı kesiliyorsa 
Robert Koch Enstitüsünün (RKI) önerilerinin taburculuk kriterleri kullanılmalıdır; ancak 
ayrım en geç 14 gün sonra sona erer. Ayrılık süresi ancak istisnai durumlarda 
uzatılabilir. 
 
Uygun test kanıtları sunarak 1 numaralı c) harfine göre yakın temaslı kişilerin 
karantinasını kısaltma olasılığı, Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) yakın temaslı 
kişilerin tavsiye edilen yönetimine dayanmaktadır. 
 
1 numaralı e harfine göre pozitif kendi kendine testin yanı sıra 1 numaralı b) harfine 
göre pozitif hızlı antijen testinin (PoC testi) ve müteakip moleküler biyolojik 
muayenenin (örn. PCR testi) vaka takımları için, negatif test sonucu varsa, enfeksiyonun 
hariç tutulmasıyla otomatik olarak ayrı biter. 1 numaralı c harfine göre kişiler için indeks 
vaka (başlangıçta teyit edilen COVID vakası) belirleyicidir. Negatif test sonucu talep 
üzerine sorumlu sağlık departmanına sunulmalıdır. 
 
1 numaralı c) harfindeki düzenlemeye bakılmaksızın - son yarım cümle - gündüz bakım 
merkezleri ve gündüz bakım merkezlerinin yanı sıra Bölüm 33'ün 1 ila 3 sayıları 
anlamındaki okullar alanındaki asemptomatik yakın temas kişileri IfSG'ye tabidir. bir 
karantina emrine, bu ancak en erken beş gün sonra, negatif bir testin sunulması 
durumunda yapılabilir. Nükleik asit testleri veya negatif bir antijen testi, Rendsburg-
Eckernförde bölgesinin yerel olarak sorumlu sağlık departmanında iptal edilebilir. 
Rendsburg-Eckernförde ilçesinin sağlık dairesi münferit durumlarda farklı kararlar 
verebilir. 
 
7. Bu genel kararname, 30.11.2021 tarihine kadar hemen geçerlidir. Uzatma 
mümkündür. 
 



- 4 - 

8. Rendsburg-Eckernförde bölgesinin yeni koronavirüs (SARS-CoV-2) enfeksiyonu 
nedeniyle izolasyon (izolasyon veya karantina) veya 09.09.2021 tarihinden itibaren uygun 
bir evde yakın temaslı kişi olarak sınıflandırılmasına ilişkin genel kararı erken iptal edilir. 
 
9. İhlaller, Bölüm 73 (1a) No. 6 IfSG'ye göre 25.000 €'ya kadar para cezası ile 
cezalandırılabilir. 
 
10. Emir, Bölüm 16 (8) IfSG ile bağlantılı olarak Bölüm 28 (3) uyarınca derhal 
uygulanabilir.. 
 
 
Gerekçe 
 
Alınan tedbirlerin yasal dayanağı, Bölüm 30 (1) cümle 2 IfSG ile bağlantılı Madde 28a (1) 
ve 28 (1)'dir. §§ 28a Fıkra 1, 28 Fıkra 1 Fıkra 1 IfSG'ye göre, yetkili makam, hasta kişiler, 
şüpheli hastalıklar, bulaşma şüphelileri veya salgılar bulunursa veya ölen bir kişinin hasta 
olduğu, hastalıktan şüphelenildiği ortaya çıkarsa, gerekli koruyucu önlemleri almak 
zorundadır. Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için gerekli olduğu ölçüde ve süre 
boyunca hasta veya boşaltıcı olmak. §§ 28a paragraf 1, 28 paragraf 1 cümle 2 IfSG'ye 
göre, yetkili makam daha fazla sayıda insan için etkinlikleri kısıtlayabilir veya yasaklayabilir 
ve IfSG § 33'te belirtilen banyo tesislerini veya toplum tesislerini veya bunların bölümlerini 
kapatabilir; ayrıca gerekli koruyucu önlemler alınana kadar kişileri bulundukları yeri terk 
etmemeye veya belirttiği yerlere girmemeye zorlayabilir. 
§ 31 IfSG'ye göre, yetkili makam hasta kişilerin, hastalık şüphesinin, bulaşıcı şüphelilerin 
ve salgı yapanların belirli mesleki faaliyetleri tamamen veya kısmen yapmasını 
yasaklayabilir. Bu aynı zamanda, patojenleri münferit vakalarda yayma riski oluşturacak 
şekilde kendi içlerinde veya üzerlerinde taşıyan diğer kişiler için de geçerlidir. 
Yeni koronavirüsün neden olduğu hastalık, damlacık enfeksiyonu yoluyla kişiden kişiye 
bulaşan patojenlerin (virüslerin) neden olduğu bir hastalıktır. Yeni koronavirüsten muzdarip 
insanlarla damlacık enfeksiyonu yoluyla veya kusmuk, dışkı veya diğer vücut sıvılarıyla 
temas yoluyla bulaşma mümkündür. 
§ 2 No. 4 anlamında hasta bir kişi IfSG, bulaşıcı bir hastalığa yakalanmış bir kişidir. § 6 
Abs. 1 S. 1 No. 1 IfSG, § 1 Abs. 1 S. 1 yönetmeliği ile bağlantılı olarak, § 6 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 ve § uyarınca raporlama yükümlülüğünün genişletilmesine ilişkin bir düzenlemedir. 7 
Mutlak 1 Satz 1 des Enfeksiyondan Korunma Yasası, ilk olarak Aralık 2019'da Wuhan / 
Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve son derece bulaşıcı olarak kabul edilen rapor 
edilebilir bir hastalık olan yeni koronavirüs (SARS-CoV-2) ile enfeksiyonlara ilişkindir. 
§ 2 No. 7 IfSG'ye göre, bir kişinin hastalanmadan, enfekte olduğundan şüphelenilmeden 
veya ortadan kaldırılmadan patojenleri yuttuğu varsayılabilirse, bir kişinin bulaşıcı olduğu 
kabul edilir. 
 
RKI yönergelerine göre yakın temas kişisi olarak sınıflandırılan kişilerin, yeni tip 
koronavirüsten muzdarip bir kişiyle temas yoluyla bulaşıcı olduğundan 
şüpheleniliyor. RKI'den özel bir tanım elde edilebilir.  
 
(www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.ht
ml;jsessionid=1341B163ABC761AAA6D1D30D4218AC33.internet072?nn=13490888#doc
13516162bodyText8).   
  
Bu hastalığın yayılmasını etkili bir şekilde engelleyebilmek için IfSG, yetkili makamlara 
tehlikeyi önlemek için somut önlemler sipariş etme konusunda çok geniş haklar verir. 
Bunlar özellikle şunları içerir: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html;jsessionid=7EDD03B554492F3938252D1388B8FBE5.internet101#doc13516162bodyText8)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html;jsessionid=7EDD03B554492F3938252D1388B8FBE5.internet101#doc13516162bodyText8)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html;jsessionid=7EDD03B554492F3938252D1388B8FBE5.internet101#doc13516162bodyText8)
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 kan almak da dahil olmak üzere muayeneleri tolere etme yükümlülüğü 
 sağlık durumu hakkında bilgi sağlamak için kapsamlı yükümlülükler 
 Belirli bir yerde olmak için talimatlar 

 
IfSG'nin 28 - 30. maddeleri, fiziksel bütünlük (Temel Kanun Madde 2, Paragraf 2, Cümle 
1), kişi özgürlüğü (Temel Kanun Madde 2, Paragraf 2, Cümle 2) gibi temel hakları açıkça 
öngörmektedir. ve Dairenin dokunulmazlığı (Temel Kanun Madde 13, Fıkra 1) kısıtlanabilir. 
 
Evde kalma ve izinsiz dışarı çıkmama emri, a) ila e) harflerinin 1'inde belirtilen kişilerde 
bulunan enfeksiyondan veya RKI'nin Korunması için RKI gerekliliklerine göre bulaşıcı 
olarak sınıflandırılmalarından kaynaklanmaktadır. yeni koronavirüsün yayılmasıyla etkili bir 
şekilde mücadele etmek ve yayılmasını önlemek için uygun ve gerekli. Bölüm 30 (1) cümle 
2 IfSG'ye göre, bulaşıcı olduğundan şüphelenilen kişiler “uygun bir hastanede veya başka 
bir uygun şekilde tecrit edilebilir”. Spesifikasyonların ve bilgilerin doğrulanabilirliğini 
sağlamak ve daha sonraki siparişler için iletişim kurabilmek için kişinin kendi ("kendi") 
evinde izolasyonu gereklidir. 
 
Bilimsel kanıtlar, aşılanmış ve nekahat dönemindeki kişilerin artık başkalarına 
bulaşmadığını veya daha fazla bulaşma riskinin önemli ölçüde azaldığını göstermektedir. 
COVID-19 Koruyucu Tedbirler İstisnaları Yönetmeliği (SchAusnahmV) bu nedenle bu 
insan grupları için koruyucu önlemlerden muafiyet ve muafiyet sağlar. § 10 
SchAusnahmV'ye göre, Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın beşinci bölümü 
temelinde sağlanan ayırma yükümlülükleri aşılanmış ve nekahat dönemindeki kişiler 
için geçerli değildir. Bölüm 10 (2) SchAusnahmV'de (endişe verici virüs varyantı) 
düzenlenen vaka grubu haricinde, aşılanmış ve nekahat dönemindeki kişilerin artık enfekte 
bir kişiyle temas ettikten sonra ayrılmaları gerekmemektedir. Nekahat dönemindeki ve 
aşılı kişiler için belirlenen muafiyetler ve istisnalar, ancak koronavirüs SARS-CoV-2 
ile enfeksiyonun tipik semptomları gösteriliyorsa veya koronavirüs SARS-CoV-2 ile 
mevcut bir enfeksiyon kanıtlanırsa geçerli değildir, bkz. § 1 paragraf 3 No. 1 ve 2 
SchAusnahmV. 
Test sonucu pozitif çıktıktan sonra sorumlu sağlık birimine bildirimde bulunma 
yükümlülüğü sadece bölüm 1 harfler a) - c)'de belirtilen kişiler için geçerlidir. Kendi kendini 
test edenler başlangıçta bundan hariç tutulur. Kendi kendini test edenlerin, bir PCR 
testi ile onaylanan pozitif bir test sonucuna sahip olmaları zorunludur. Bu sonuç da 
olumlu ise, kişilerin de 2. maddeye göre bildirimde bulunmaları gerekmektedir. 
 
1 numaralı harfler a) - c) arasında belirtilen kişiler için kanunen bildirimde bulunmakla 
yükümlü olan kişinin bildirimde bulunması şartıyla bildirim yükümlülüğü yoktur. Bu, özellikle 
doktorları (Bölüm 8, Paragraf 1, No. 1 IfSG) veya eczacıları (Bölüm 8, Paragraf 1, No. 5, 
IfSG) ve ayrıca üçüncü şahıslarla hasta yakınında hızlı testler kullanırken teşhis koyan 
kişiyi içerir. Bölüm 24, Cümle 2'ye uygunsa veya bir yönetmeliğe dayanarak Bölüm 24 
cümle 3 numara 1 IfSG bu tür hızlı testleri yapmaya yetkilidir. 
 
1. paragrafta b) harfi ve e) harfinde adı geçen kişiler, 3. paragrafta belirtilen test sonucunu 
moleküler biyolojik test (PCR testi) yoluyla derhal teyit ettirmekle yükümlüdür. Alternatif 
olarak, salgılama seçeneği (küçük) fiziksel müdahaleye (zorunlu test yok) kıyasla daha 
hafif bir araç olarak kalmalıdır. Salgının zamanından önce sona ermesi ancak negatif bir 
PCR sonucunun doğrulanmasıyla mümkündür. 
 
1 numaralı harfler a), b) ve c) ile belirtilen kişiler için, sağlık müdürlüğünün talebi üzerine 
test merkezi veya test istasyonu, testin zamanını ve nedenini kanıtlayabilir. 
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Eyalet veya federal düzenlemelere dayalı izolasyon veya test düzenlemeleri etkilenmeden 
kalır. 
 
SARS-CoV-2 virüsü ile enfeksiyonların ve COVID-19'dan kaynaklanan hastalıkların çok 
dinamik yayılmasının arka planında, virüsün yayılmasını geciktirmek ve enfeksiyon 
zincirlerini kesintiye uğratmak için kapsamlı ve etkili önlemler derhal alınmalıdır. Sağlık 
sisteminin temel işlevlerinin ve Schleswig-Holstein'da kamu güvenliğinin ve düzeninin uzun 
vadeli korunmasını sağlamak için, sağlığın korunması açısından mümkün olduğunca geniş 
kapsamlı etkili önlemlere acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkede yeni patojenin yayılmasının 
büyük ölçekli kesintiye uğraması, kontrol altına alınması veya geciktirilmesi - halihazırda 
alınan önlemlerin ötesinde - bu hedeflere ulaşmak için tek etkili prosedürdür. 
 
COVID-19 salgını dalgaları sırasında bugüne kadar edinilen deneyimler, okulların yanı sıra 
kreşlere ve gündüz bakımevlerine virüs girişlerinin genellikle büyük salgınlara yol 
açmadığını ve çocukların ciddi şekilde hastalanmadığını göstermiştir. Enfekte olanlara 
odaklanarak, bulaşıcı olan insanlar izole edilir ve bu şekilde enfeksiyon zincirleri kırılabilir. 
Gündüz bakım merkezleri ve gündüz bakım merkezlerinin yanı sıra, Bölüm 33 1 ila 3 
IfSG'nin anlamı dahilindeki okullar alanında, Bölüm 1 C) harfinde belirtilen ayırma 
yükümlülüğü yine de münferit durumlarda gerçekleştirilebilir. sorumlu kuruluşlar 
tarafından bir risk değerlendirmesinin temeli. 
 
Asemptomatik yakın temaslı kişiler, § 33 numara 1 ila 3 IfSG anlamında bir tesiste 
karantina kararına tabi tutulursa, karantina süresi kısaltılabilir. Buna göre, negatif bir 
nükleik asit testinin veya bir negatif antijen testinin sunulması üzerine en erken beş 
gün sonra bu iptal edilebilir. Sorumlu sağlık otoritesi münferit durumlarda farklı 
kararlar verebilir. 
 
Uygun test kanıtları sunarak 1 numaralı c) harfine göre yakın temaslı kişilerin 
karantinasını kısaltma olasılığı, aksi takdirde Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) yakın 
temas kişilerinin önerilen yönetimine dayanmaktadır. 
(www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.ht
ml). 
 
İrtibat kişisi yönetimi riske uyarlanmıştır ve hassas insan gruplarına ve yüksek riskli 
olaylara odaklanır. 
 
Rendsburg-Eckernförde bölgesinin yeni koronavirüs (SARS-CoV-2) enfeksiyonu nedeniyle 
izolasyon (izolasyon veya karantina) veya 09.09.2021 tarihinden itibaren uygun bir evde 
yakın temaslı kişi olarak sınıflandırılmasına ilişkin genel kararı 09.09.2021 tarihli Robert 
Koch Enstitüsü yönergelerinde yapılan değişikliklerle aşıldığı için iptal edilecekti (genel 
kararnamenin 6. bölümüne bakınız). 
 
Genel karar, §§ 28a paragraf 1, 28 paragraf 1 cümle 1 ve 2 IfSG'ye dayanmaktadır. İhlaller 
bu nedenle § 75 Paragraf 1 No. 1 IfSG'ye göre para cezasına tabidir. 
 
Emir, Bölüm 16 (8) IfSG ile bağlantılı olarak Bölüm 28 (3) uyarınca derhal uygulanabilir. 
Tedbirlere karşı yapılan itiraz ve iptal davalarının askıya alma etkisi yoktur. 
 
 
 
 
 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html;jsessionid=7EDD03B554492F3938252D1388B8FBE5.internet101#doc13516162bodyText8)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html;jsessionid=7EDD03B554492F3938252D1388B8FBE5.internet101#doc13516162bodyText8)
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Notlar: 
 

 Mümkünse, hanede olumlu olmayan hane üyelerinden zamansal ve mekansal bir 
ayrım gözetilmelidir. Örneğin, yemeklerin birlikte değil, birbiri ardına alınmasıyla bir 
"geçici ayrılık" gerçekleşebilir. Mekânsal ayrım, örneğin farklı odalarda kalarak 
gerçekleşebilir. 

 Her zaman öksürme ve hapşırma görgü kurallarına dikkat edin ve tek kullanımlık 
mendil kullanın. 

 Oda arkadaşları ve akrabalarla temas, asgari düzeyde sınırlandırılmalı ve yukarıda 
belirtilen davranışsal önlemlere uyulmalıdır. 

 Tuvalet malzemeleri evin diğer üyeleriyle paylaşılmamalıdır. 

 Bulaşıklar ve çarşaflar da önce yıkanmadan ev halkı veya üçüncü şahıslarla 
paylaşılmamalıdır. Mahrem alanla temas eden çamaşırlar en az 60 °C'de 
yıkanmalıdır. 

 İnsanların sık temas ettiği yüzeyler, ev tipi temizleyiciler veya yüzey 
dezenfektanları ile düzenli olarak temizlenmelidir. 

 Özellikle yemek hazırlamadan, yemek yemeden ve tuvaleti kullanmadan önce ve 
sonra ellerinizi düzenli olarak yıkayın. 

 Oturma odası ve yatak odasının yanı sıra mutfak ve banyonun düzenli olarak 
havalandırılmasını sağlamalısınız. 

 Satın alma işlemlerinizi çevrimiçi yapın veya üçüncü taraflara yaptırın. 

 Şüphe durumunda, daha doğrudan bir rota, kendi aracınızı kullanmak, ancak 
yerel toplu taşıma araçlarını kullanmamak anlamına gelir. 

 
Bu genel kararname ve gerekçeleri mesai saatlerinde Rendsburg-Eckernförde semtinde, 
Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg'da görülebilir. 

 
 

Yasal itiraz: 
Bu genel karara itiraz, kamuya duyurulmasından itibaren bir ay içinde yapılabilir. İtirazın 
Rendsburg-Eckernförde, Der Landrat, Fachdienst Gesundheitsdienste, Kaiserstraße 8, 
24768 Rendsburg'a yazılı olarak veya kayıt altına alınması gerekir. 
 
Bir yasal temsilci söz konusuysa veya itirazın bir makam tarafından elektronik olarak 
dosyalanması halinde, özel elektronik avukat posta kutusu veya yetkili posta kutusu 
aracılığıyla Rendsburg-Eckernförde bölgesinin özel elektronik posta kutusuna 
gönderilebilir. 
 
E-posta ile itiraza izin verilmez. Vatandaşlar, Rendsburg-Eckernförde bölgesinin elektronik 
makam posta kutusuna ancak bir EGVP hesabı (OSCI hesabı) varsa ve ayrıca nitelikli bir 
elektronik imza kullanıyorsa itiraz edebilir. 
 
Bu genel karara karşı itiraz ve davaların, Bölüm 16 Paragraf 8 IfSG ile bağlantılı olarak 28. 
Maddenin 3. Fıkrasına göre askıya alma etkisi yoktur. Bu nedenle temyize gidilse dahi 
verilen emirlere uyulmalıdır. Başvuru üzerine, Schleswig-Holstein İdare Mahkemesi, 
Brockdorff-Rantzau-Straße 13, 24837 Schleswig, itirazın tamamen veya kısmen askıya 
alınmasına karar verebilir. 
 
 
Belediye adına  
 
Julia Rose 
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