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Genel Kararname
Rendsburg-Eckernförde Bölgesi
Koronavirüs SARS-CoV-2'nin yayılmasıyla mücadele ve koronavirüs SARS-CoV-2 ile
mücadeleye ilişkin devlet yönetmeliğinin Bölüm 2a (2) cümle 1'ine göre ağız ve
burnun hangi alanlarda kullanılacağına ilişkin tedbirler hakkında genel kararname
maske giyilmelidir
Schleswig-Holstein Eyaleti Genel İdari Yasası (Devlet İdaresi Yasası - LVwG) ile bağlantılı
olarak §§ 28 Paragraf 1 Fıkra 1, 28a Paragraf 1 No. 2 Enfeksiyondan Korunma Yasası
(IfSG) uyarınca, § 2a 11.06.2021 tarihli koronavirüs SARS-CoV-2 ile mücadeleye yönelik
devlet yönetmeliğinin 2. paragrafı aşağıdaki genel kararnameyi yayınladı:
1. Aşağıdaki kamuya açık alanda, 11.06.2021 tarihli ve Coronavirus SARS-CoV-2 ile
Mücadele Devlet Yönetmeliğinin § 2a Paragraf 2. belirtilen hafta ve saatler.
İstisnalar ve diğer gereklilikler, devlet yönetmeliğinin § 2a paragraf 1 ve 2'sinden
kaynaklanmaktadır.
NOK yaya tüneli Rendsburg
asansörler ve yürüyen merdivenler dahil
Pazartesiden cumaya, sabah 6'dan akşam 10'a kadar.
Cumartesi ve Pazar sabah 9 - akşam 8
Ağız ve burun koruması takmayan ve istisnası olmayan kişilerin halka açık alanlara
girmesine, kalmasına veya kullanmasına izin verilmez.
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2. Bu emir 14 Haziran 2021'de yürürlüğe girecek. 27 Haziran 2021 ile sınırlıdır.
Uzatma mümkündür.
3. Genel karar, Bölüm 106 (2) LVwG ile bağlantılı olarak Bölüm 28 (1) cümle 1, Bölüm
28a 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 itiraz ve cayma davalarının askıya alma etkisi yoktur.
5. Genel kararname ve gerekçeleri mesai saatlerinde Rendsburg-Eckernförde
semtinde, Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg'da görülebilir.
Gerekçe
Alınan tedbirin yasal dayanağı, §§ 28 Paragraf 1 Madde 1, 28a Paragraf 1 No. 2 LfSG ile
birlikte § 106 Paragraf 2 LVwG'nin § 2a Paragraf 2 Koronavirüs SARS-CoV-2 ile Mücadele
Eyalet Yönetmeliği'nin uygulanmasıdır. 06/11/2021.
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 ölçüde
ve sürece hastalığı ortadan kaldırmıştı. § 28 paragraf 1 cümle 1 koronavirüs hastalığı2019'un (COVID-19) yayılmasını önlemek için IfSG anlamında 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 yalnızca belirli koşullara uymaya zorlayabilir.
Halihazırda dolaşımda olan SARS-CoV-2 virüsü, Bölüm 2 No. 3 IfSG kapsamında bulaşıcı
bir hastalığa yol açabilen bir patojendir. Pandemi ile mücadele etmek için SARS-CoV-2
virüsünün yayılması engellenmelidir. Bu nedenle Enfeksiyondan Korunma Yasası'nın 5.
bölümünün uygulama alanı açılmıştır.
Bölüm 28 (1) IfSG'ye göre yetkilendirme, yetkili makamı harekete geçmeye zorlayan genel
bir maddedir. Koronavirüsün yayılmasını önlemek ve Bölüm 28a (1) No.'ya göre COVID19'dan başka hastalıkları önlemek için Bölüm 28 (1) IfSG anlamında gerekli koruyucu
önlem.
Hasar olasılığını değerlendirmek için, genel polis ve düzenleyici yasalarda geçerli olan ilke
kullanılmalıdır, yani meydana gelebilecek hasar ne kadar büyük ve şiddetli olursa, hasar
olasılığı için gereklilikler o kadar düşük olur. Bu nedenle, Bölüm 28 (1) cümle 1 IfSG'de
belirtilenler dışındaki kişilere karşı da önlem alınabilir.
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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 ağız 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. cümledeki yükümlülük, otururken veya ayaktayken yapılması şartıyla, yemek yemek ve
sigara içmek için geçerli değildir.
Robert Koch Enstitüsü (RKI), enfeksiyonu azaltmak için ek bir bileşen olarak kamusal
alanda belirli durumlarda genel ağız ve burun koruması (MNB) veya ağız ve burun
koruması (MNS, "cerrahi maske") kullanılmasını önermektedir. baskıyı ve dolayısıyla
COVID-19'un popülasyondaki yayılma hızını ve dolayısıyla risk gruplarını korumaktır. Bu
öneri, SARS-CoV-2 bulaşmasının ilgili bir oranının fark edilmeden gerçekleştiğini gösteren
çalışmalara dayanmaktadır, yani ilk hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasından önceki bir
zamanda veya hatta hiçbir hastalık belirtisi fark edilmediğinde.
MNB / MNS giyerek fark edilmeyen bulaşıcı damlacıkların bulaşmasında bir azalma, nüfus
düzeyinde yayılmanın daha da yavaşlamasına katkıda bulunabilir. Bu, birkaç kişinin
buluştuğu ve daha uzun süre kaldığı (örn. iş yeri) veya en az 1,5 m'lik fiziksel mesafenin
her zaman sağlanamadığı (örn. alışveriş durumu, toplu taşıma) kamusal alanlarda
bulaşma için geçerlidir. Kamusal alanda MNB/MNS takmak, mümkün olduğu kadar çok
insan MNB/MNS takıyorsa, bulaşmaların azaltılması açısından özellikle etkili olabilir. MNB
/ MNS takmak, diğer insanları, örneğin konuşurken, öksürürken veya hapşırırken dışarı
atılan ince damlacıklardan ve parçacıklardan korumaya yardımcı olur (dış koruma).
Bulaşıcı bir değerlendirmeye göre, enfeksiyon riskini en aza indirmek için Rendsburg'daki
NOK yaya tünelinde ağız ve burun koruması takılması kesinlikle gerekli. Günün belirli
saatlerinde orada daha fazla insan olması bekleniyor. Burada minimum 1,5 m'lik bir
mesafe her zaman sağlanamaz. Özellikle asansörlerde ve yürüyen merdivenlerde
minimum mesafeye uyulması güvenilir bir şekilde garanti edilmemektedir. Ayrıca,
aerosollerin dışarıdakilerin aksine hızla buharlaşmadığı, ancak oda havasında daha uzun
süre kaldıkları kapalı odalardır. RKI'nin tavsiyelerine göre, bu nedenle orada enfeksiyona
karşı güvenli koruma için ağız ve burun koruması takılması hala gereklidir.
Eşit derecede uygun, daha az külfetli önlemler belirgin değildir. Bu yoğun nüfuslu alanda,
11 Haziran 2021 tarihli SARS-CoV-2 Coronavirüsüyle Mücadeleye İlişkin Devlet
Yönetmeliği'nin 2. Bölüm 1. Fıkrasının 1. Maddesi kapsamındaki mesafe gereksinimine her
zaman uyulmayabilir. Ağız ve burun örtüsünün giyilmesi gereken alan açıkça
sınırlandırılmıştır. Sipariş ayrıca yerel yetkililerin ve Rendsburg-Eckernförde ilçesinin sağlık
departmanının (günün saati / haftanın günü) görüşüne göre gerekli olan zamanla sınırlıdır.
Zaman çerçevesi öncelikle ilgili uzamsal alanlardaki en yoğun zamanları yansıtır.
Ayrıca 11.06.2021 tarihli SARS-CoV-2 Coronavirüs ile Mücadeleye İlişkin Devlet
Yönetmeliğinin Bölüm 2a 1. Fıkrasının 3. Maddesi geçerlidir, yani maske zorunluluğu altı
yaşına kadar olan çocuklar ve fiziksel, zihinsel engelli kişiler için geçerli değildir. veya
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psikolojik problemler Bozukluk ağız ve burun örtüsü takamaz ve bunu akla yatkın hale
getirebilir.
Bu emir 14 Haziran 2021'de yürürlüğe girer. 27 Haziran 2021 ile sınırlıdır.
Genel karar, 11.06.2021 tarihli koronavirüs SARS-CoV-2 ile mücadeleye yönelik §§ 2a
paragraf 2 cümle 1 devlet yönetmeliğinin uygulanmasında §§ 28 paragraf 1 cümleler 1 ve
2, 28a IfSG'ye ve § 106 paragraf 2 LVwG'ye dayanmaktadır. . Bu nedenle ihlaller, § 73
Paragraf 1a No. 6 IfSG'ye göre idari suçlardır.
Emirler, Bölüm 16 (8) IfSG ile bağlantılı olarak Bölüm 28 (3) uyarınca derhal uygulanabilir.
Bu tedbirlere itiraz ve cayma 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, ilanından itibaren bir ay içinde itiraz edebilirsiniz. İtiraz yazılı, elektronik
veya yazılı olarak Rendsburg-Eckernförde, Der Landrat, Fachdienst Gesundheitsdienste,
Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg'a yapılmalıdır.
Bir yasal temsilci söz konusu ise veya itiraz elektronik olarak bir makam tarafından
yapılmışsa, Rendsburg-Eckernförde bölgesinin özel elektronik makam posta kutusuna özel
elektronik avukat posta kutusu veya yetkili posta kutusu aracılığıyla 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

Julia Rose

