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Genel Kararname
Rendsburg-Eckernförde Bölgesi
Yeni koronavirüs (SARS-CoV-2) enfeksiyonu nedeniyle izolasyon emri (izolasyon
veya karantina) veya uygun bir evde yakın teması olan bir kişi olarak sınıflandırma
hakkında genel kararname
§§ 28a Paragraf 1, 28 Paragraf 1 Madde 1 ve 2'ye göre, § 30 Paragraf 1 Madde 2
İnsanlarda Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Yasası (Enfeksiyon Koruma
Yasası - lfSG) § 106 Paragraf 2 Genel ile birlikte Schleswig-Holstein Eyaleti İdari
Yasası (Devlet İdare Yasası - LVwG) aşağıdaki genel kararname çıkarılır:
1. Kişiler,
a. Bu genel kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra SARS-CoV-2 virüslerinin
varlığına yönelik olarak üzerlerinde yapılan moleküler biyolojik testin olumlu
sonuçlandığını bilen kişiler (testi pozitif çıkan kişiler)
veya
b. Bu genel kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra eğitimli personel tarafından
üzerlerinde SARS-CoV-2 virüslerinin varlığına yönelik SARS-CoV-2 hızlı antijen
testinin (PoC testi) olumlu sonuçlandığını bilen kişiler
veya
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c. Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) gereksinimlerine göre yakın irtibat kişisi olarak
sınıflandırılacağınızı bilen kişiler

veya
d. Rendsburg-Eckernförde bölgesinin sağlık departmanı tarafından, SARS-CoV-2
virüslerinin varlığının, üzerlerinde yapılan moleküler biyolojik incelemeye dayanarak
tespit edildiği konusunda bilgilendirilen kişiler (pozitif test edilen kişiler),
veya
e. Bu genel kararname yürürlüğe girdikten sonra kendi başlarına veya eğitimsiz
personel tarafından SARS-CoV-2 virüslerinin varlığına yönelik SARS-CoV-2 antigen hızlı testinin ("kendi kendine test") yapıldığını bilenler,
bilgi edindikten hemen sonra evlerine gitmek ve bir sonraki
duyuruya kadar orada kalmakla yükümlüdürler (ev içi tecrit /
karantina).
2. 1 harfleri a - c altında belirtilen kişiler, Rendsburg-Eckernförde bölgesinin uzman
sağlık hizmetleriyle, vatandaşın telefonuyla (04331 / 202-850) veya
Gesundheitsschutz @ kreis-rd .de e-posta yoluyla iletişim kurmakla yükümlüdür.
bildiri. Veriler ayrıca şifrelenmiş biçimde gönderilebilir. Bunun için https://www.kreisrendsburg-eckernfoerde.de/e-mail-sicherheit/ adresinde kayıt gereklidir.
Aşağıdaki veriler iletilmelidir:
- Ad ve soyad,
- Doğum tarih,
- Telefon numarası,
- Adres,
- Kendinin sınıflandırılması (1 numara harfleri a-c),
- İlk ortaya çıktıkları günün bildirilmesi dahil hastalık belirtileri,
- Testin yapıldığı gün,
- Evde yaşayan herkesin adı ve soyadı
Yasal olarak Bölüm 8'e göre bildirimde bulunmakla yükümlü bir kişi varsa, bildirimde
bulunma yükümlülüğü yoktur. IfSG raporu hazırlar.
3. 1 numaralı b ve e harfleri altında isimlendirilen kişiler, bir test merkezinde, bir test
istasyonunda veya bir doktorda moleküler biyolojik muayene (PCR testi) ile test
sonucunu derhal teyit ettirmek zorundadır. Bunu yapmak için evlerini bir kez terk
etmelerine izin verilir. Bu, toplu taşıma kullanmadan ve doğrudan oraya gidip
gelirken, yani ara durak olmadan ağız ve burun örtüsü kullanılarak yapılabilir. Başka
amaçlarla kesintilere izin verilmez. PCR testi yapılmazsa, kişilerin kendilerini 14 gün
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boyunca izole etmesi gerekir.
4. 1 harfinin altında a - e adı verilen kişiler, aşağıdaki davranışsal önlemleri almakla
yükümlüdür:

-

-

-

Aile üyeleri / diğer insanlarla yakın fiziksel temas yok.
Tüm insanlara> 1,50 - 2 m'lik bir mesafe muhafaza edilmelidir.
Odayı başka biriyle paylaşmak zorunda kalmanız kaçınılmaz olduğunda, sıkıca
oturan ağız ve burun koruması kullanın. Bu, ıslatılmışsa en geç iki saat sonra
değiştirilmelidir.
Yukarıda belirtilen alt maddeler, kişisel ilgi veya bakıma ihtiyaç duyan veya aynı
evde bulunan (en yakın aile çevresi) kişiler için geçerli değildir. Temaslar gerekli
ölçüde azaltılacaktır.
Belirtilerinizin, vücut ısınızın, genel aktivitelerinizin ve diğer insanlarla
temaslarınızın bir günlüğünü tutun. Vücut ısısı günde iki kez ölçülmelidir.
Ateş veya ateşin yükselmesi, öksürük, boğazda tahriş veya burun akıntısı gibi
belirtiler ortaya çıkarsa, Rendsburg-Eckernförde bölgesinin sağlık departmanı,
listelenen iletişim bilgileri kullanılarak derhal bilgilendirilmelidir.

5. 1 harfleri a - e altında isimlendirilen kişilerin, § 31 IfSG'ye göre profesyonel bir
faaliyette bulunması yasaktır. Bunun bir istisnası, diğer insanlarla temas olmadan
yapılabiliyorsa, ev ofisi.
6. Ayırma emri, Rendsburg-Eckernförde bölgesinin sağlık departmanı tarafından iptal
edilene kadar, ancak en geç 14 gün sonra geçerlidir. Bireysel durumlarda bir
uzatma mümkün olabilir. İrtibat kişileri söz konusu olduğunda, sipariş, indeks
vakasının (başlangıçta onaylanan COVID vakası) PCR sonucuna dayanır.
1 numaralı e harfine göre pozitif kendi kendine testin yanı sıra 1 numaralı harf
b'ye göre pozitif hızlı antijen testi (PoC testi) ve sonraki moleküler biyolojik inceleme
(PCR testi) için, taburcu etme yükümlülüğü otomatik olarak sona erer. Test sonucu
negatifse enfeksiyonun. 1 numaralı c harfine göre kişiler için, indeks durumu
(başlangıçta onaylanan COVID vakası) belirleyicidir. Negatif test sonucu talep
üzerine sorumlu sağlık departmanına sunulmalıdır.
7. Bu genel kararname 4 Mayıs 2021 gece yarısından 20 Eylül 2021 Pazartesi gece
yarısına kadar geçerlidir. Bir uzatma mümkündür.
8. İhlaller Bölüm 73 (1a) No. 6 IfSG uyarınca 25.000 € 'ya kadar para cezası ile
cezalandırılabilir.
9. Emir, Bölüm 16 (8) IfSG ile bağlantılı olarak Bölüm 28 (3) uyarınca derhal
uygulanabilir. Bu tedbirlere karşı itiraz ve iptal eylemlerinin erteleme etkisi yoktur.
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10. Genel kararname ve nedenleri mesai saatleri içinde, Kaiserstraße 8, 24768
Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde semtinde görülebilir.
11. GDPR Madde 12 ve 13'e göre Rendsburg-Eckernförde bölge idaresinde veri
toplanmasına ilişkin bilgiler COVID-19 veri koruma bilgi formunda bulunabilir. Bu,
Rends-burg-Eckernförde bölgesindeki çalışma saatleri içinde, Kaiserstraße 8,
24768 Rendsburg ve İnternette Rendsburg-Eckernförde semtinin ana sayfasında
(www.kreis-rendsburg-eckernförde.de) görüntülenebilir.
Gerekçe
Alınan önlemlerin yasal dayanağı, Bölüm 30 (1), 2. cümle IfSG ile bağlantılı olarak
Bölüm 28 a (1) ve 28 (1) 'dir. §§ 28a Paragraf 1, 28 Paragraf 1 Madde 1 IfSG'ye
göre, yetkili makam hasta ise, enfekte olduğundan şüpheleniliyorsa, enfekte
olduğundan şüpheleniliyorsa veya ortadan kaldırılmışsa veya ölen bir kişi ortaya
çıkarsa gerekli koruyucu önlemleri almalıdır. bulaşıcı hastalıkların yayılmasını
önlemek için gerekli olduğu sürece hasta, hasta olduğundan şüphelenilen veya
ayrılan kişi. §§ 28a paragraf 1, 28 paragraf 1 cümle 2 IfSG'ye göre, yetkili makam,
§ 33 IfSG'de veya bazı kısımlarında belirtilen daha fazla sayıda insan ve kapalı
yüzme tesisleri veya topluluk tesisleri için etkinlikleri kısıtlayabilir veya
yasaklayabilir; aynı zamanda kişileri, gerekli koruyucu önlemler alınana kadar
bulundukları yerden ayrılmamaya veya kendisinin belirttiği yerlere girmemeye
mecbur edebilir.
§ 31 IfSG'ye göre, yetkili makam, hasta kişileri, şüpheli hastalıkları, bulaşıcı
şüphelileri ve şirketten ayrılan kişilerin belirli mesleki faaliyetleri tamamen veya
kısmen yerine getirmesini yasaklayabilir. Bu aynı zamanda, bireysel vakalarda
daha fazla yayılma riski olacak şekilde kendi içlerinde veya üzerlerinde patojen
taşıyan diğer insanlar için de geçerlidir.
Bu genel kararnamenin hükümleri, 30 Nisan Sosyal İşler, Sağlık, Gençlik, Aile ve
Yaşlılar Bakanlığı Halk Sağlığı Hizmetleri Kanununun (Sağlık Hizmetleri Kanunu GDG) 3.Bölüm 2. fıkrası 2. fıkrası uyarınca alınan karara, 2021.
Yeni koronavirüsün neden olduğu hastalık, damlacık enfeksiyonu ile insandan
insana bulaşan patojenlerin (virüslerin) neden olduğu bir hastalıktır. Yeni
koronavirüsten muzdarip insanlarda damlacık enfeksiyonu yoluyla veya
kusmukları, dışkıları veya diğer vücut sıvılarıyla temas yoluyla bulaşma
mümkündür. Şu anda Almanya'da ne aşı yoluyla nüfus için yeterli koruma ne de
tedavi için onaylanmış bir ilaç bulunmadığından, sağlıklı insanların virüs
tarafından enfekte olmasını önlemek özel bir önem taşımaktadır.
§ 2 No. 4 anlamında hasta IfSG, bulaşıcı bir hastalığı olan bir kişidir. Bu,
enfeksiyonlara ilişkin Enfeksiyon Koruma Yasası'nın 6 (1) Bölüm 1, 1, 1
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uyarınca, Bölüm 6 (1) 1 numaralı cümle 1 ve Kısım 7 (1) cümle 1 uyarınca
raporlama yükümlülüğünün uzatılmasına ilişkin bir yönetmeliktir. Yeni
koronavirüs (SARS-CoV-2) ile ilk olarak Aralık 2019'da Wuhan / Çin Halk
Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve oldukça bulaşıcı olduğu kabul edilen
bildirilebilir bir hastalık.
§ 2 No. 7 IfSG'ye göre, bir kişi, hasta, şüpheli veya boşaltım olmadan patojenleri
yuttuğu varsayılabilecek bir enfeksiyon şüpheli olarak kabul edilir.
RKI spesifikasyonlarına göre yakın teması olan kişiler olarak sınıflandırılan
kişilerin, yeni tip koronavirüsten muzdarip bir kişiyle temas yoluyla bulaşıcı
olduğundan şüphelenildiği kabul edilir.
1. Onaylanmış bir COVID-19 vakası için irtibat kurulacak kişiler, aşağıdaki
durumlardan en az biri geçerliyse yakın temaslı kişiler (enfeksiyon riski
artmış) olarak tanımlanır:
Yeterli koruma olmaksızın 10 dakikadan uzun yakın temas (<1,5 m, yakın
alan) (yeterli koruma = vaka ve temas eden kişi sürekli ve doğru şekilde MNS
[ağız ve burun koruması] veya FFP2 maskesi takın).
2. Yeterli koruma olmadan vaka ile konuşma (yüz yüze temas, <1,5 m,
görüşmenin süresine bakılmaksızın) # (yeterli koruma = vaka ve temas
eden kişi sürekli ve doğru şekilde MNS [ağız ve burun koruması] veya
FFP2 maskesi takıyor ) veya doğrudan temas (solunum salgılarıyla).
3. MNS (ağız ve burun koruması) veya FFP2 maskesi sürekli ve doğru
şekilde takılmış olsa bile, mesafeden bağımsız olarak, bulaşıcı aerosollerin
yüksek konsantrasyonda bulunduğu aynı odada eşzamanlı olarak 10 dakika
kalması.
RKI'den daha fazla bilgi edinilebilir:
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Mana
gment.html;jsessionid=7EDD03B554492F3938252D1388B8FBE5.internet101#doc13
516162bodyText8).
IfSG, bu hastalığın yayılmasını etkili bir şekilde engelleyebilmek için yetkili
makamlara, tehlikeyi önlemek için somut önlemler alma konusunda çok kapsamlı
haklar vermektedir. Bunlar özellikle şunları içerir:




kan alma dahil muayenelere tolerans gösterme yükümlülüğü
sağlık durumu hakkında kapsamlı bilgi
Belirli bir yerde olacak siparişler

IfSG'nin 28-30. Bölümleri, fiziksel bütünlüğün temel haklarını (Temel Yasanın 2.
Maddesinin 2. Fıkrasının 1. Cümlesini), kişinin özgürlüğünü (Temel Yasanın 2.
Maddesinin 2. Fıkrasının 2. Cümlesini) evin dokunulmazlığı (Temel Yasanın 13.
Maddesi, 1. Fıkrası) kısıtlanabilir.
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Evde kalma ve izinsiz ayrılmama emri, a'dan e'ye kadar 1 harf altında
isimlendirilen kişilerde bulunan enfeksiyondan veya RKI kılavuzlarına göre bulaşıcı
olduğundan şüphelenilenlerin sınıflandırılmasından kaynaklanmaktadır. genel
halkın korunması ve yeni tip koronavirüsün yayılmasıyla etkin bir şekilde mücadele
etmek ve yayılmasını önlemek için gereklidir. Bölüm 30 (1) cümle 2 IfSG'ye göre,
bulaşma şüphesi olan kişiler "uygun bir hastanede veya başka uygun bir şekilde
izole edilebilir". Şartnamelerin ve bilgilerin doğrulanabilirliğini sağlamak ve diğer
siparişler için iletişim kurabilmek için kişinin kendi ("kendi" evliliğindeki izolasyon)
gereklidir.
Olumlu bir test sonucundan sonra sorumlu sağlık departmanına bildirim yükümlülüğü
sadece bölüm 1 harfleri a - c'de adı geçen kişiler için geçerlidir. Kendi kendine testler
başlangıçta bunun dışında tutulur. Kendi kendini test edenler, bir PCR testi ile onaylanan
pozitif bir test sonucuna sahip olmak zorundadır. Bu sonuç da olumlu ise, bu kişilerin de 3.
bölüme göre bildirimde bulunmaları gerekmektedir.
1 numaralı a - c harflerinde adı geçen kişiler için, kanunen ihbarda bulunmakla yükümlü bir
kişi ihbar ettiği müddetçe ihbar zorunluluğu yoktur. Bu, özellikle doktorları (Bölüm 8,
Paragraf 1, No. 1 IfSG) veya eczacıları (Bölüm 8, Paragraf 1, No. 5, IfSG) ve üçüncü
şahıslar üzerinde hastaya yakın hızlı testleri kullanırken, teşhis koyan kişiyi içerir. Bölüm
24, Cümle 2'ye uygunsa veya bir yönetmelik Madde 24 cümle 3 numara 1'e dayanıyorsa,
IfSG bu tür hızlı testleri yapmaya yetkilidir.
1. paragrafta b ve e harfinde adı geçen kişiler, 3. paragrafta test sonucunun bir moleküler
biyolojik inceleme (PCR testi) yoluyla derhal onaylanmasını sağlamakla yükümlüdür.
Alternatif olarak, 14 günlük salgı olasılığı, (küçük) fiziksel müdahaleye (zorunlu test yok)
kıyasla daha hafif bir yöntem olarak kalmalıdır. Salgının erken bir şekilde sona ermesi,
ancak negatif bir PCR sonucunun doğrulanmasıyla mümkündür.
1 numaralı a, b ve c harfleriyle isimlendirilen kişiler için sağlık departmanının talebi üzerine
sınav merkezi veya test istasyonu testin zamanını ve nedenini kanıtlayabilir.
Eyalet veya federal düzenlemelere dayalı izolasyon veya test düzenlemeleri etkilenmeden
kalır.
SARS-CoV-2 virüsü ve COVID-19 kaynaklı hastalıklar ile çok dinamik yayılma ve
enfeksiyonların arka planına karşı, yayılmanın yayılmasını geciktirmek ve
enfeksiyon zincirlerini kesmek için kapsamlı ve etkili önlemler derhal alınmalıdır.
Schleswig-Holstein'da sağlık sisteminin temel işlevlerinin ve kamu güvenliğinin ve
düzeninin uzun vadeli olarak sürdürülmesini sağlamak için, sağlığın korunması için
mümkün olduğunca geniş kapsamlı etkili önlemlere acilen ihtiyaç duyulmaktadır.
Yeni patojenin ülkede yayılmasındaki geniş çaplı kesinti, sınırlama veya gecikme halihazırda alınan önlemlerin ötesinde - bu hedeflere ulaşmak için tek etkili
prosedürdür.
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Halk sağlığı hizmetinin hala yüksek iş yükü dikkate alınarak, SARS-CoV-2
virüsünün yayılmasının kesintiye uğramasını, kontrol altına alınmasını veya
geciktirilmesini sağlamak için yukarıdaki önlemler alınır.
Bu emir 3 Mayıs 2021'de yürürlüğe giriyor. 09/20/2021 ile sınırlıdır ve dahildir. Bir uzatma
mümkündür.
Genel kararname §§ 28a paragraf 1, 28 paragraf 1 cümle 1 ve 2 IfSG'ye dayanmaktadır.
Bu nedenle ihlaller, § 75 Paragraf 1 No. 1 IfSG uyarınca para cezasına tabidir.
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.
Açıklamalar:
 Mümkünse, hanede pozitif olmayan hanehalkı üyelerinden zamansal ve mekansal bir
ayrılma gözlemlenmelidir. Örneğin yemeklerin birlikte değil, birbiri ardına tüketilmesi ile
"zamansal bir ayrılık" gerçekleşebilir, örneğin farklı odalarda kalarak uzamsal bir ayrılma
gerçekleşebilir.
 Her zaman öksürme ve hapşırma kurallarına dikkat edin ve tek kullanımlık mendiller
kullanın.
 Oda arkadaşları ve akrabalarıyla temas asgari düzeyde sınırlandırılmalı ve yukarıda
belirtilen davranışsal önlemlere uyulmalıdır.
 Tuvalet malzemeleri hane halkının diğer üyeleriyle paylaşılmamalıdır.
 Bulaşıklar ve çamaşırlar da önce yıkanmadan hanehalkı üyeleri veya üçüncü
şahıslarla paylaşılmamalıdır. İçeriyle temas eden çamaşırlar en az 60 ° C
yıkanmalıdır.
 İnsanların sık temas ettiği yüzeyler, ev temizleyicileri veya yüzey
dezenfektanları ile düzenli olarak temizlenmelidir.
 Özellikle yemek hazırlamadan, yemek yemeden ve tuvaleti kullanmadan
önce ve sonra düzenli el yıkama.
 Oturma odası ve yatak odası ile mutfak ve banyonun düzenli olarak
havalandırılmasını sağlamalısınız.
 Online alışveriş yapın veya başkasının yapmasına izin verin
 Şüphe durumunda, doğrudan bir rota, bir taksi veya kendi aracınızı
kullanmak, ancak toplu taşıma kullanmamak anlamına gelir.
İtiraz yolu
Bu genel karara, ilanından itibaren bir ay içinde itiraz edilebilir. İtiraz yazılı olarak,
elektronik olarak veya yazılı olarak Rendsburg-Eckernförde, Der Landrat, Fachdienst
Gesundheitsdienste, Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg bölgesine yapılmalıdır.
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Bir avukat dahilse veya itiraz bir yetkili tarafından elektronik olarak yapılırsa, özel
elektronik avukat posta kutusu veya yetkili posta kutusu aracılığıyla RendsburgEckernförde bölgesinin özel elektronik posta kutusuna gönderilebilir.
E-posta ile itiraza izin verilmez. Vatandaşlar, Rendsburg-Eckernförde bölgesinin özel
elektronik posta kutusuna ancak kişisel bir EGVP hesabı (OSCI) ve nitelikli bir elektronik
imza kullanıldığında itiraz edebilirler.
İdare Mahkemesi Yönetmeliği (VwGO) Bölüm 80, Paragraf 2, No. 3 uyarınca itirazın
erteleyici etkisi yoktur. Erteleme etkisi kararı için bir başvuru, VwGO Bölüm 80 (5) uyarınca
Schleswig-Holstein İdare Mahkemesi Brockdorff-Rantzau-Strasse 13, 24837 Schleswig'e
sunulabilir.

Belediye adına

Antonia Burgmann

