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Genel Kararname 

 

Rendsburg-Eckernförde Bölgesi 

 

Korona virüsü SARS-CoV-2'nin yayılmasıyla mücadeleye yönelik önlemlere ilişkin 

genel kararın yürürlükten kaldırılmasına ve korona virüsü SARS ile mücadeleye 

ilişkin devlet yönetmeliğinin Bölüm 2a (2) cümle 1'ine göre hangi alanlarda 

kullanılacağına ilişkin genel karar -CoV-2, 12 Haziran 2021'den itibaren Ağız ve 

burun koruyucu giyilmelidir 

 

§§ 28 Paragraf 1 Fıkra 1, 28a Paragraf 1 No 2 Enfeksiyondan Korunma Yasası (IfSG) ile § 

106 Schleswig-Holstein Eyaleti Paragraf 2 Genel İdare Yasası (Devlet İdaresi Yasası - 

LVwG) uyarınca, § 2a Koronavirüs SARS-CoV-2 ile Mücadele Devlet Yönetmeliğinin 2. 

Paragrafı, 11 Haziran 2021 tarihli aşağıdaki genel kararnameyi yayınladı: 

 

1. "Koronavirüs SARS-CoV-2'nin yayılmasıyla mücadele ve Coronavirüs SARS-CoV-2 

ile Mücadele Devlet Yönetmeliği'nin 2. 06/12/2021 tarihinden itibaren taşınacak 

burun örtüsü” 06/12/2021 tarihinden geçerli olmak üzere iptal edilecektir. 

 

2. Bu emir 21 Haziran 2021'de yürürlüğe giriyor. 

 
 

3. Emir, Bölüm 16 (8) IfSG ile bağlantılı olarak Bölüm 28 (3) uyarınca derhal 
uygulanabilir. 
 

4. Genel kararname ve gerekçeleri mesai saatlerinde Rendsburg-Eckernförde 

semtinde, Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg'da görülebilir. 

 Bilgi veren: 
 

Lena Mayar 

 
 

E-Posta: 
 

gesundheitsschutz@kreis-rd.de 

 
 
 
 
 
 

Referanslarınız, …tarihli mektubunuz Referanslarım,…tarihli mektubum Rendsburg 

         18.06.2021 

mailto:gesundheitsschutz@kreis-rd.de
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Gerekçe 

"Koronavirüs SARS-CoV-2'nin yayılmasıyla mücadele ve Koronavirüs SARS-CoV-2 ile 

Mücadele Devlet Yönetmeliği'nin 2. 12 Haziran 2021'den itibaren Rendsburg NOK yaya 

tünelinde asansörler ve yürüyen merdivenler de dahil olmak üzere ağız ve burun örtüsü 

takma zorunluluğu 27 Haziran 2021'e kadar sınırlı bir süre için emredildi. 

 

Bunun yasal dayanağı, 11.06 tarihli Coronavirus SARS-CoV-2 ile Mücadele için Devlet 

Yönetmeliği § 2a Paragraf 2 Devlet Yönetmeliğinin uygulanmasında § 106 Paragraf 2 

LVwG ile bağlantılı olarak §§ 28 Paragraf 1 Madde 1, 28a Paragraf 1 No. 2 LfSG idi. 2021. 

 

Bölüm 28 (1) IfSG'ye göre, yetkili makam, hasta kişilerin, hastalık şüphelilerinin, bulaşma 

şüphelilerinin ortadan kaldırılması veya ortadan kaldırılması veya ortaya çıkması 

durumunda, özellikle gerekli koruyucu önlemler olmak üzere gerekli koruyucu önlemleri 

alır. Ölen kişi hastaydı, hasta olduğundan şüpheleniliyor veya § 28a Paragraf 1 IfSG'de ve 

§§ 29 ila 31 IfSG'de bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için gerekli olduğu sürece 

ve ortadan kaldırılmış olan kişi. § 28 paragraf 1 cümle 1 IfSG, koronavirüs hastalığı-

2019'un (COVID-19) yayılmasını önlemek için gerekli koruyucu önlemler, § 5 paragraf 1 

cümlesine göre ulusal kapsamdaki bir salgın durum süresince gerçekleştirilebilir. 1 IfSG 

Alman Federal Meclisi özellikle ağız ve burun koruması takma zorunluluğu (maske 

zorunluluğu), § 28a paragraf 1 no. 2 IfSG. Özellikle yetkili makam, kişileri halka açık 

yerlere girmemeye veya sadece belirli koşullara tabi olmaya mecbur edebilir. 

 

11.06.2021 tarihli SARS-CoV-2 Korona Virüsüyle Mücadeleye Dair Devlet Yönetmeliği'nin 

2. maddesinin 2. fıkrasına göre, yaya bölgeleri, ana alışveriş alanları, tren istasyonları ve 

diğer şehir içi alanlarda yayaların ağızlarını ve burunlarını kapatmaları, sokaklar ve tipik 

olarak mesafe şartının sağlanamadığı, benzer kamu trafiğine sahip yerleri taşımak. Cümle 

1'e göre alanlar ve zaman kısıtlamaları, etkilenen ilçeye ait topluluklarla istişare edildikten 

sonra, ilçeler alanında yetkili makamlar tarafından genel kararname ile belirlenir ve yerel 

olarak bilinir. 1. cümleye göre geçerlilik, uygun bir şekilde işaretlerle belirtilmelidir. 1. 

cümleye göre yükümlülük, otururken veya ayakta yapılırsa, yemek yemek ve sigara içmek 

için geçerli değildir. 

 

Rendsburg-Eckernförde bölgesinde son yedi günde 100.000 kişi başına düşen yeni en-

feksiyonların değerleri son birkaç gündeki gibidir:09.06.21: 5,1 

 10.06.21: 5,1 

 11.06.21: 4,0 

 12.06.21: 3,3 

 13.06.21: 3,3 

 14.06.21: 3,3 

 15.06.21: 3,3 

 16.06.21: 4,0 

 17.06.21: 2,6 
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Çok düşük insidans değerleri nedeniyle, Rendsburg'daki NOK yaya tünelinde asansörler 

ve yürüyen merdivenler de dahil olmak üzere ağız ve burun koruması artık orantılı değildir. 

 

SARS-CoV-2 virüsü bulaşmış kişiler tarafından aerosollerin yayılma olasılığı, mevcut 

düşük enfeksiyon sayısı göz önüne alındığında o kadar düşüktür ki, sivil özgürlüklere 

müdahale artık uygun değildir. 

 

Önümüzdeki günlerde Rends-burg-Eckernförde bölgesindeki vakaların daha da azalması 

veya durması bekleniyor. Bu nedenle Rendsburg NOK yaya tünelinde 12 Haziran 2021 

tarihli genel kararname ile sipariş edilen asansör ve yürüyen merdivenler dahil yüz yüze 

maske takma zorunluluğu 21 Haziran 2021'de kaldırılacak. 

  

Bu emir 21 Haziran 2021'de yürürlüğe girer. 

 

Emir, Bölüm 16 (8) IfSG ile bağlantılı olarak Bölüm 28 (3) uyarınca derhal uygulanabilir. Bu 

tedbirlere itiraz ve fesih davalarının askıya alma etkisi yoktur. 

 

Genel kararname ve gerekçeleri mesai saatlerinde Rendsburg-Eckernförde semtinde, 

Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg'da görülebilir. 

 

Yasal itiraz 

Bu genel karara tebliğinden itibaren bir ay içinde itiraz edebilirsiniz. İtiraz yazılı olarak, 

elektronik ortamda veya kayıt için Rendsburg-Eckernförde, Der Landrat, Fachdienst 

Gesundheitsdienste, Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg'a sunulmalıdır. 

 

Bir yasal temsilci söz konusu ise veya itiraz elektronik olarak bir makam tarafından 

yapılmışsa, 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 özel 

elektronik posta kutusuna ancak bir EGVP hesabı (OSCI hesabı) varsa ve ayrıca nitelikli 

bir elektronik imza kullanıyorsa itiraz edebilir. 

 

Belediye adına 

 

 

Lena Mayar 


