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Genel Kararname
Rendsburg-Eckernförde Bölgesi
Temasları kısıtlama ve halka açık yerlerde alkol servisini ve tüketimini yasaklama
önlemleri hakkında SARS-CoV-2 koronavirüsün yayılmasıyla mücadele için genel
kararname
§§ 28 Paragraf 1 Cümle 1, 28 uyarınca § 106 Paragraf 2 Schleswig-Holstein Eyaleti
için Genel İdare Hukuku (Devlet İdare Kanunu - LVwG) ile bağlantılı olarak 1 No. 2
Enfeksiyon Koruma Yasası (IfSG), icrada En son 10 Nisan 2021'de tadil edilen 26
Mart 2021 tarihli SARS-CoV-2 koronavirüsle mücadele için eyalet yönetmeliğinin §
2 b 2. cümlesinde aşağıdaki genel kararname yayınlanmıştır:
1. Ekte listelenen açık hava umuma açık alanlarda, haftanın günleri ve burada
belirtilen saatlerde alkollü içecek servisi ve tüketimi, koronavirüs ile mücadele en
son 10 Nisan 2021'de değiştirilen 26 Mart 2021 SARS-CoV-2 yasaklanmıştır.
2. Bu genel kararname 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçerlidir ve §§
28a paragraf 1, 28 paragraf 1 cümle 1 ve 2'ye göre § 16 IfSG ile bağlantılı olarak 9
Mayıs 2021 Pazar ile sınırlıdır. Uzatma mümkündür.
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3. Genel hüküm, Bölüm 106 (2) LVwG ile bağlantılı olarak Bölüm 28 (1) cümle 1,
Bölüm 28a, Bölüm 16 IfSG'ye dayanmaktadır. Bu nedenle ihlaller, § 73 Paragraf 1a
No. 6 IfSG'ye göre idari suçlardır.
4. Emirler, Bölüm 16 (8) IfSG ile bağlantılı olarak Bölüm 28 (3) uyarınca derhal
uygulanabilir. Bu tedbirlere karşı itiraz ve iptal eylemlerinin erteleme etkisi yoktur.
5. Genel kararname ve nedenleri mesai saatleri içinde, Kaiserstraße 8, 24768
Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde semtinde görülebilir.

Gerekçe
Alınan önlemlerin yasal dayanağı, 26 Mart 2021 tarihli ve 2b Koronavirüs SARS-CoV-2 ile
Mücadele için Eyalet Kararnamesi'nin uygulanmasında § 106 Paragraf 2 LVwG ile
bağlantılı olarak §§ 28 Paragraf 1 Madde 1, 28a Paragraf 1 LfSG'dir. en son 10 Nisan
2021'de değiştirilmiştir.
Bölüm 28 (1) IfSG'ye göre, yetkili makam, hasta kişiler, şüpheliler veya şüpheliler veya
ortadan kaldırılanların tespit edilmesi veya bir merhum kişinin bulunması durumunda,
özellikle Bölüm 28a paragrafında belirtilenler olmak üzere gerekli koruyucu önlemleri alır.
bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için gerekli olduğu sürece hasta hastaydı, hasta
olduğundan şüphelenildi veya 1 IfSG ve §§ 29 ila 31'de IfSG'den bahsedildi. Koronavirüs
Hastalığı-2019'un (COVID-19) yayılmasını önlemek için § 28 Paragraf 1 Cümle 1 IfSG
anlamında gerekli koruyucu önlemler, § 5'e göre ulusal kapsamda bir salgın durum
süresince Alman tarafından gerçekleştirilebilir. Paragraf 1 Cümle 1 IfSG Bundestag
özellikle ağız ve burun koruyucu takma yükümlülüğü (maske gereksinimi), § 28a paragraf
1 No. 2 IfSG. Özellikle insanları halka açık yerlere girmemeye veya sadece belirli şartlar
altında mecbur kılabilir.
Halen dolaşımda olan SARS-CoV-2 virüsü, Bölüm 2 No. 3 IfSG anlamında bulaşıcı bir
hastalığa yol açabilen bir patojendir. Salgınla mücadele için SARS-CoV-2 virüsünün
yayılması önlenmelidir. Enfeksiyon Koruma Yasasının 5. bölümünün uygulama kapsamı
bu nedenle açılmıştır.
Bölüm 28 (1) IfSG uyarınca yetkilendirme, yetkili makamı harekete geçmeye zorlayan
genel bir maddedir. Bölüm 28 (1) anlamında gerekli koruyucu tedbirler IfSG, özellikle
koronavirüsün yayılmasını önlemek ve COVID-19'dan kaynaklanan başka hastalıkları
önlemek için alkol dağıtımının veya alkol tüketiminin kapsamlı veya sınırlı şekilde
yasaklanmasını da içerebilir. Bölüm 28a (1) No. 9 belirli halka açık yerlerde veya bazı
kamuya açık tesislerde.
Hasar olasılığını değerlendirmek için, genel polis ve düzenleyici hukukta geçerli olan ilke
kullanılmalıdır, yani meydana gelebilecek hasar ne kadar büyük ve daha ciddi olursa,
hasar olasılığı için gereklilikler o kadar düşük olur. Bu nedenle, Bölüm 28 (1) cümle 1
IfSG'de belirtilenler dışındaki kişilere karşı da tedbir alınabilir.
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En son 10 Nisan 2021'de değiştirilen 26 Mart 2021 tarihli SARS-CoV-2 koronavirüsüyle
mücadele için devlet yönetmeliğinin § 2b cümlesine göre, alkollü içeceklerin belirli kamuya
açık trafik alanlarında ve diğer halka açık yerlerde sunulması ve tüketilmesi insanların ya
kapalı bir alanda kaldıkları ya da sadece geçici olarak kalmadıkları açık havada
yasaklanmıştır. Listelenen ortak alanlar ve yasağın geçerli olduğu süreler sağlık hizmetleri
departmanı tarafından ilgili ilçe müdürlükleri, şehirler ve belediyeler ile koordine edilmiştir.
İlgili ofislerin, şehirlerin ve belediyelerin deneyimlerine göre, belirtilen yerlerde alkol
tüketmek için bir araya gelen kişilerin düzenli bir şekilde toplanması beklenebilir. Halka
açık yerlerde alkol tüketme ve sunma yasağı, alkolle ilgili enfeksiyon kontrol önlemlerinin
ihlalini önlemeye hizmet eder. Alkol tüketimi engelleme eşiğinin düşmesine neden olabilir,
bu da minimum mesafeyi korumak, temas kısıtlamaları veya ağız ve burun örtüsü takmak
gibi gerekli önlemlerin artık uygulanmadığı anlamına gelir. Bu sadece toplantıya katılanları
değil, yoldan geçenleri de tehlikeye atmaktadır.
Sıra, yerel makamların ve Rendsburg-Eckernförde bölgesinin sağlık departmanının
görüşüne göre gerekli olan zamanla sınırlıdır (günün saati / haftanın günü) ve insan
gruplarının beklenebileceği zaman çerçevesini yansıtır. ilgili mekansal alanlarda buluşmak
için.
İçeriği hemen tüketime yönelik olmayan kapalı kapların satışı bu hüküm anlamında
hizmete sayılmaz.
Önlemler gereklidir. Eşit derecede uygun, daha az külfetli önlemler yoktur.
Bu emir 12 Nisan 2021'de yürürlüğe giriyor.
9 Mayıs 2021 ile sınırlıdır. Bir uzatma mümkündür.
Genel karar Bölüm 16 IfSG ile bağlantılı olarak Bölüm 28 (1) 1 ve 2, 28a maddelerine
dayanmaktadır. Bu nedenle, Bölüm 106 (2) LVwG İhlaller Bölüm 73 (1a) No. 6 IfSG'ye
göre idari suçlardır.
Emirler, Bölüm 16 (8) IfSG ile bağlantılı olarak Bölüm 28 (3) uyarınca derhal uygulanabilir.
Bu tedbirlere karşı itiraz ve iptal eylemlerinin erteleme etkisi yoktur.
Genel kararname ve nedenleri mesai saatleri içinde, Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg,
Rendsburg-Eckernförde semtinde görülebilir.
Yasal itiraz
Bu genel karara, ilanından 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
avukat posta kutusu veya yetkili posta kutusu aracılığıyla Rendsburg-Eckernförde
bölgesinin özel elektronik posta kutusuna gönderilebilir.
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E-posta ile itiraza izin verilmez. Vatandaşlar, Rendsburg-Eckernförde bölgesinin özel
elektronik posta kutusuna ancak vatandaşın bir EGVP hesabına (OSCI hesabı) sahip
olması ve ayrıca nitelikli bir elektronik imza kullanması durumunda itiraz edebilir.
İtirazın, İdare Mahkemesi Yönetmeliğinin (VwGO) 80. Bölüm, 2. Fıkrası, No. 3'ü uyarınca
erteleyici etkisi yoktur. Erteleme etkisi kararı için başvuru, Bölüm 80 (5) VwGO uyarınca,
Brockdorff-Rantzau-Straße 13, 24837 Schleswig adresindeki Schleswig-Holstein İdare
Mahkemesi'ne yapılabilir.
Belediye adına

Antonia Burgmann
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Anlage zur Allgemeinverfügung des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom
10.04.2021 zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 über
Maßnahmen zur Beschränkung von Kontakten sowie zur Bestimmung der Bereiche,
in denen nach § 2b Satz 1 der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus
SARS-CoV-2 vom 26.03.2021, zuletzt geändert am 10.04.2021, der Ausschank und
Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum untersagt sind
An folgenden Orten sind der Ausschank und Konsum während der angegebenen Tageszeiten grundsätzlich untersagt:
1. Stadt Rendsburg
 Montag – Sonntag 8 – 24 Uhr
- Bushaltestelle auf Höhe Schleswiger Chaussee 41
- Schiffbrückenplatz
2. Gemeinde Altenholz
 Montag – Sonntag ganztägig
- Skateranlage in Altenholz-Stift
- Gemeindezentrum- Park Altenholz Klausdorf
3. Gemeinde Padenstedt
 Montag – Sonntag 7 – 23 Uhr
- Bushaltestellen in der Gemeinde Padenstedt
o Hauptstraße 61
o Hauptstraße 101
o Hauptstraße/Zur Osterheide
o Hauptstraße/Zum Barnahe
- Spielplatz im Ortsteil Padenstedt-Kamp
- Bereich des Gemeinde- und Sportzentrums der Gemeinde, Hauptstraße
60

