Hamburg da Corona virüsü önlemek icin genel kararname
Sağlık ve tüketici koruma yetkisi

Yeni tip virüs olan Corona SARS-CoV-2 çok bulaşıcı olduğun dan kısa süre için de tüm dünya da
yayılmış durumunda dır. Almanyanın bir çok yerin de durum böyle. COVID-19 hastalığı genelde gripal
bir infekt olduğu için, nezle ve gerçek grip ten (imfluenza) ayırt etmesi mümkün değil. Dolayısıyla
önleyici tedbirler alınmalıdır.

Bütün sağlık tesisleri, hijyenik kuralları göz önün de bulundurularak, gerekliliğini gözeterek, kamu ya
açık olacaktır.
Aşağıda belirtilenlerin dışın da farklı uygulama gelmediği sürece tüm peraken de satışlar
durudurulmuştur. Satışa açık olan yerler:
A) Market, gıda dükkanları, b) haftalık semt pazarları, c) teslim alma ve teslimat hizmetleri, d)
içecek marketleri, e) eczaneler , f) tıbbi malzeme mağazaları, g)kozmetik ürün satış yerleri,
h)benzin istasyonu, i) Bankalar, j) postahane, k) kuaför,berber, l)kuru temizleme,
m)çamaşır yıkama salonları, n) gazete bayii, o) inşaat ve bahçe malzeme satış noktaları,
p) petshop (hayvan ihtiyaç satış noktaları), q)toptan satiş noktaları
Haftasonu ve tatil günlerin de açılış saatleri 10:00-18:00 arasın da esneyebilir

Kamu hizmet işletmeleri ve zanaat işletmeleri görevlerini devam sürdürebilirler

Kliseler de, camiler de sinagoglar da veya daha başka dini kuruluşlar da bir araya gelmek yasaktır

Kamu‘ya açık olmayan yerlere dahil olan:
a) Opera, b)eğlence parkı, c) hayvanat bahçeleri (her türlüsü), kapali ve açık eğlence ve oyun
alanlari, f)güzellik ve masaj salonları, g) termal banyolar ve h) dans okulları
Restoran lar kapalı
Ancak müstesna olan yerler yemek salonları ve yiyecek satış olan işletmeler, personel
restoranlar, kantin ve mesela otel restoranlari gibi yerler açık kalabilir.
Bu alanlar da müşterilerin masa mesafesi en az 1,5metre olmak zorunda dır.
Bahsi geçen yemek salonları ve kantinler de, yerin de yemek satışı olan mekanlar da, personel
restoranlar da ve konuk ve konaklama salonların da (mesela otel gibi) saat 6:00 da açılış ve en
geç sat 18:00 de kapanış olması şart koşulmuştur.
Saat 18:00den sonra yiyecek ve içecek satışları yanına da götürme şartıyla müsade edilmiştir.

Misafirhane ve yatılı kalınan mekanlarda (otel,..) turistik amaçlı kullanılmasına müsade
edilmemektedir. Eğer bu kurallar dan önce konaklama sözleşmesi gerçekleşmişse, derhal
konuk olan misafirin geri dönmesi saglanıldıktan sonra iptal edilmeli dir.
Çocuk oyun parkları topluma kapalıdır veya işletmecisi tarafın dan halka kapatma zorunluğu
vardır. Çocuk oyun park ve alanlara girilmesi yasaktır.
Uzun seyahat yolcu otobüslerini kullanmak yasaktır. Yakin mesafe toplu taşıt otobüsler bu
yasağa dahil değildir.
Ayrıca Sağlık ve tüketici koruma yetkisi olan dairenin verdiği karar da 1) COVID-19 riski
taşıyan ülkelerden dönen tatilciler okul, anaokul, cocuk bakım yerleri, pedagojik günlük bakım
merkez lerine kısıtlama gelmiştir. 11.Mart 2020 (297 s.) düzenlemesi:
Robert Koch –Enstitü nün (RKI) belirlediği Riskli bölgede yaşayan veya riskli bölgelerden
dönen tüm insanlar 14gün boyunca okul, yüksek okul, anaokul (kreş), günlük çocuk bakım
evleri ve pedagojik bakım evlerine gitmeleri yasaktır. Bu kurallara uymak icin riskli
bölgelerden gelmeleri yeterlidir (Italya, Iran, China:Hubei kasabasi (Wuhan sehri dahil),
Güney Kore: Gyeongsangbuk-do (Kuzey-Gyengsang), Fransa: Grand Est (bu bölge dahilin de
Elsass,Lothringen ve Champagne-Ardenne), Avusturya :Tirol, Ispanya: Madrid,
ABD:Kaliforniya, Washington ve New York) veya bu ülkelerin dışın da almanya da yoğun olan
bölge (şu an Landkreis Heinsberg Kuzey Ren Westfalya) RKI kararıyla 14günlük mühlet
verilmiştir.

Bu kararname şimdilik 16.04.2020 tarihine kadar geçerlidir.
Kararname de bahsi geçen tüm kısıtlamalar, sağlık sorunları olan ve savunmasız olan kişileri
SARS-CoV-2 bulaşmasın dan korumak için, dikkate alınmalıdır. Geçtiğimiz haftalar da ve
günler de dinamik bir şekilde yayılması tıbbi merkezi ve bulaşma araştırma sonucun da sosyal
bağlantılar dan kaynaklı olduğu görülmüştür.
Farkli enfeksiyonlar dan korunmak ve hastalığı geciktirmenin getirisi, sağlık sistemine
yüklenilmemesi ve gerekli hasta tedavisin de kapasite zorlanmayacaktir, ve tabiki farklı
hastalık ve hastalar için hali hazır da olunacaktır.

