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Genel Kararname
Rendsburg-Eckernförde Bölgesi
SARS-CoV-2 koronavirüsün yayılmasıyla mücadele ve SARS-CoV ile mücadele için
eyalet yönetmeliğinin Bölüm 2 a (2) cümlesinin 1'ine göre ağız ve burun örtüsünün
takılacağı alanların belirlenmesi hakkında genel karar -2 koronavirüs
§§ 28 Paragraf 1 Madde 1, 28a Paragraf 1 No. 2 Enfeksiyon Koruma Yasası (IfSG), § 106
Paragraf 2 Schleswig-Holstein Eyaleti Genel İdare Hukuku (Eyalet İdare Yasası - LVwG)
ile bağlantılı olarak uygulanmaktadır. Koronavirüsle mücadele için Eyalet Yönetmeliğinin §
2a Paragraf 2'si ile SARS-CoV-2, 8 Ocak 2021 tarihli aşağıdaki genel kararnameyi
yayınladı:
1. Ekte belirtilen halka açık alanlarda, 8 Ocak 2021 tarihli Koronavirüs SARS-CoV-2 ile
Mücadele Devlet Yönetmeliği Bölüm 2a Paragraf 2 Madde 1 uyarınca, ekte belirtilen
haftanın günlerinde günün saatlerinde ise orada adı geçen yayalar için ağız ve
burun örtüsü takılması zorunludur. İstisnalar ve diğer şartlar, devlet yönetmeliğinin §
2a paragraf 1 ve 2'sinden kaynaklanmaktadır. Ağız ve burun kılıfı takmayan ve
istisnası olmayan kişilerin halka açık alanlara girmesine, kalmasına veya
kullanmasına izin verilmez.
2. Rendsburg-Eckernförde bölgesi bölgesindeki tüm tren istasyonlarında, tren
duraklarında ve toplu taşıma duraklarında, platformlarda, platformlara erişim
yollarında, istasyon binalarında ve Bölüm 2a Paragraf 2 Madde uyarınca istasyon
ön avlusunda 8 Ocak 2021, 06:00 - 22:00 saatleri arasında SARS-CoV-2
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koronavirüsüyle mücadele için Eyalet Yönetmeliğinin 1. yayalar ağız ve burun
örtüsü takmalıdır. İstisnalar ve diğer şartlar, devlet yönetmeliğinin § 2a paragraf 1
ve 2'sinden kaynaklanmaktadır. Ağız ve burun kılıfı takmayan ve istisnası olmayan
kişilerin halka açık alanlara girmesine, kalmasına veya kullanmasına izin verilmez.
3. Bu emir 11 Ocak 2021'de yürürlüğe girer. 31 Ocak 2021 ile sınırlıdır.
4. Genel kararname, Bölüm 106 (2) Eyalet İdare Yasası ile bağlantılı olarak Bölüm 28
(1) cümle 1, Bölüm 28a Enfeksiyon Koruma Yasasına dayanmaktadır. Bu nedenle
ihlaller, § 73 Paragraf 1a No. 6 Enfeksiyon Koruma Yasasına göre idari suçlardır.

5. Emirler, Bölüm 16 Paragraf 8 Enfeksiyon Koruma Yasası ile bağlantılı olarak Bölüm
28 Paragraf 3 uyarınca derhal uygulanabilir. Bu önlemlere karşı itiraz ve iptal
eylemlerinin erteleme etkisi yoktur.
6. Genel kararname ve gerekçeleri mesai saatleri içinde, Kaiserstraße 8, 24768
Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde semtinde görülebilir.

Gerekçeler
Alınan önlemin yasal dayanağı, §§ 28 Paragraf 1 Madde 1, 28a Paragraf 1 No. 2
Enfeksiyon Koruma Yasası, § 106 Paragraf 2 Devlet İdaresi Yasası ile birlikte § 2a
Paragraf 2 Koronavirüs SARS ile Mücadele Devlet Yönetmeliği- 01.08.2021 tarihli CoV-2.
Buna göre yetkili makam, hasta kişilerin, hastalık şüphelilerinin, bulaşma şüphelilerinin
veya elimine edilenlerin veya merhumun hasta, hasta olduğundan şüphelenilen veya
ortadan kaldırılmış olduğunun ortaya çıkması halinde gerekli koruyucu tedbirleri alır.
hastalık, gerekli koruyucu önlemler, özellikle bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için
gerekli olduğu sürece ve gerekli olduğu sürece § 28a paragraf 1 ve §§ 29 ila 31'de olanlar.
Koronavirüs Hastalığı-2019'un (COVID-19) yayılmasını önlemek için Bölüm 28 Paragraf 1
Cümle 1 anlamında gerekli koruyucu önlemler, özellikle Bölüm 5 Paragraf 1'e göre ulusal
kapsamda bir salgın durumunun belirlenmesi süresince olabilir. Alman Federal Meclisi'nin
(Alman Federal Parlamentosu) 1. cümle, ağız ve burun kılıfı takma yükümlülüğü (maske
gereksinimi), § 28a paragraf 1 no. 2 Enfeksiyon Koruma Yasası. Özellikle insanları halka
açık yerlere girmemeye veya sadece belirli şartlar altında mecbur kılabilir.
Halen dolaşımda olan SARS-CoV-2 virüsü, Bölüm 2 No. 3 Enfeksiyon Koruma Yasası
kapsamında bulaşıcı bir hastalığa yol açabilen bir patojendir. Salgınla mücadele etmek için
SARS-CoV-2 virüsünün yayılması önlenmelidir. Enfeksiyon Koruma Yasasının 5.
bölümünün uygulama kapsamı bu nedenle açılmıştır.
Bölüm 28 (1) Enfeksiyon Koruma Yasası uyarınca yetki, yetkili makamı harekete geçmeye
mecbur eden genel bir maddedir. Bölüm 28 (1) Enfeksiyon Koruma Yasası anlamında,
Koronavirüsün yayılmasını önlemek ve başka hastalıkları COVID-19'dan önlemek için
Bölüm 28a (1) No. 2'ye göre gerekli koruyucu tedbir, özellikle de giyme yükümlülüğü yüz
maskesi (maske gereksinimi).
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Hasar olasılığını değerlendirmek için, genel polis ve düzenleyici hukukta geçerli olan ilke
kullanılmalıdır, yani meydana gelebilecek hasar ne kadar büyük ve daha ciddi olursa,
hasarın meydana gelme olasılığı için gereklilikler o kadar düşük olur. Bu nedenle 28.
Madde 1. Fıkra 1. Cümle Enfeksiyondan Korunma Yasasında belirtilenler dışındaki kişilere
karşı da tedbir alınabilir.
8 Ocak 2021 tarih ve SARS-CoV-2 Koronavirüsle Mücadele Eyalet Yönetmeliği Bölüm 2a
Paragraf 2 Madde 1'e göre yayalar, yaya bölgelerinde, ana alışveriş alanlarında ve diğer
şehir içi alanlarda, caddelerde ve sokaklarda ağız ve burunlarını kapatmalıdır. Tipik olarak
mesafe gereksinimini karşılayamayan benzer kamu trafiğine sahip kareler. Yukarıda
belirtilen alanlar ve zaman kısıtlaması, ilgili bölgedeki topluluklarla önceden görüşüldükten
sonra Rendsburg-Eckernförde bölgesinin sağlık departmanı tarafından belirlenmiştir. Yerel
makamların değerlendirmesine göre ekte belirtilen yerlerde ağız ve burun kılıfı takılması
kesinlikle gereklidir. Enfeksiyon riskini en aza indirmek için ekte belirtilen alanlarda ağız ve
burun kaplaması acilen gereklidir.
Yukarıda belirtilen hususlar, Rendsburg-Eckernförde bölgesindeki platformlar, platformlara
erişim yolları, istasyon binaları ve tren istasyonlarının ön avlusu, tren durakları ve toplu
taşıma durakları için de geçerlidir.
Tedbir de gereklidir. Eşit derecede uygun, daha az stresli önlemler yoktur. Bu özellikle
burada doğrudur çünkü ekte belirtilen yerlerde diğer insanlara asgari mesafeyi çoğu
zaman korumak mümkün değildir. Yoğun olarak ziyaret edilen bu bölgelerde, 8 Ocak 2021
tarihli Koronavirüs SARS-CoV-2 ile Mücadele Eyalet Yönetmeliğinin Bölüm 2 Paragraf 1
Madde 1 anlamındaki mesafe şartına her zaman uyulamaz. Ağız ve burun kapağının
takılması gereken alanlar, ekteki işaret ile açıkça sınırlandırılmıştır. Sipariş ayrıca yerel
makamların ve Rendsburg-Eckernförde bölgesinin sağlık departmanının görüşüne göre
gerekli olan zamanla sınırlıdır (günün saati / haftanın günü). Zaman çerçevesi öncelikle
ilgili uzamsal alanlardaki en yoğun zamanları yansıtır.
Buna ek olarak, 8 Ocak 2021 tarih ve SARS-CoV-2 Koronavirüsle Mücadele Eyalet
Yönetmeliğinin Bölüm 2a Paragraf 1 Madde 3, yani maske gereksinimi altı yaşına kadar
olan çocuklar ve olmayanlar için geçerli değildir. fiziksel, zihinsel veya psikolojik bir
bozukluk Ağız ve burun kılıfı takın ve bunu makul kılın.
Bu emir 11 Ocak 2021'de yürürlüğe girer. 31 Ocak 2021 ile sınırlıdır.
Genel kararname, koronavirüs SARS-CoV-2 ile mücadele için §§ 28 paragraf 1 cümle 1 ve
2, 28a Enfeksiyon Koruma Yasası § 106 paragraf 2 Devlet İdare Kanunu ile birlikte § 2a
paragraf 2 cümle 1 eyalet yönetmeliğinin uygulanmasına dayanmaktadır. Bu nedenle,
ihlaller, Madde 73 Paragraf 1a No. 6 Enfeksiyon Koruma Yasasına göre idari suçlardır.
Emirler, Bölüm 16 (8) Enfeksiyon Koruma Yasası ile bağlantılı olarak Bölüm 28 (3)
uyarınca derhal uygulanabilir. Bu önlemlere karşı itiraz ve iptal eylemlerinin erteleme etkisi
yoktur.
Genel kararname ve yargı yetkisi, Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg, RendsburgEckernförde bölgesinde mesai saatleri içinde görülebilir.
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Yasal itiraz
Bu genel kararnameye tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edilebilir. İtiraz yazılı
olarak, elektronik olarak veya kayıt için Rendsburg-Eckernförde, Der Landrat, Fachdienst
Gesundheitsdienste, Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg bölgesine yapılmalıdır.
Bir avukat dahilse veya itiraz bir yetkili tarafından elektronik olarak iletilirse, özel elektronik
avukatın 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 vatandaşın bir EGVP hesabı (OSCI hesabı) varsa ve
ayrıca nitelikli bir elektronik imza kullanıyorsa, son tarih içinde itiraz edebilirler.
İdare Mahkemesi Yönetmeliğinin (VwGO) 80 (2) No. 3'üne göre itirazın erteleyici etkisi
yoktur. Erteleme etkisi kararı için başvuru, Bölüm 80 (5) VwGO uyarınca, BrockdorffRantzau-Straße 13, 24837 Schleswig adresindeki Schleswig-Holstein İdare Mahkemesi'ne
sunulabilir.
Belediye adına
Antonia Burgmann
SARS-CoV-2 koronavirüsün yayılmasıyla mücadele ve Bölüm 2 ° a (2) 1 cümlesine
göre, SARS koronavirüsü -CoV-2 ile mücadele için eyalet yönetmeliği, ağız ve burun
örtüsü takılmalıdır.
Günün belirlenen saatlerinde aşağıdaki yerlere ağız ve burun kılıfı takılmalıdır:

1. Rendsburg şehiri
 Pazartesi – Pazar saat 6’dan – 22’ye
- Röhlingsplatz
- Bahnhofstraße
- Holstenstraße Werkstätten Materialhof köşesine kadar


Pazartesi – Cuma saat 10’dan – 18’e kadar
Cumartesi günleri 10’dan – 14’e kadar
- Hohe Straße
- Holsteiner Straße
- Schiffbrückenplatz
- Schloßplatz
- Torstraße
- Neue Straße
- Mühlenstraße
- Altstädter Markt
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Stegengraben
Am Holstentor
Jungfernstieg from Röhlingsplatz Provianthausstraße köşesine kadar
Am Gymnasium
Holstenstraße
Pannkokenstraat
An der Schiffbrücke
Stegen
Schleifmühlenstraße

Pazartesi – Cuma saat 6’dan – 22’ye kadar
- Asansörler ve yürüyen merdivenler ile NOK yaya tüneli Rendsburg

2. Eckernförde şehiri
Cumartesi günleri saat 10’dan – 18’e kadar
- Kieler Straße
- Frau-Clara-Straße
- Ochsenkopf
- St.-Nicolai-Straße
- Schulweg (Reeperbahn ile birleştiği yerden Rathausmarkt'a kadar)

3. Kronshagen belediyesi
 Pazartesi – Cuma saat 10’dan – 18’e kadar
Cumartesi günleri saat 10’dan – 14’e kadar
- Bürgermeister-Drews-Straße, 2 ila 16 numaralı evlerin bulunduğu bölgede

