
 

Sayın Baylar Bayanlar,  

Korona virüsü üzerine yaşanan mevcut durum, tüm yönetim düzeyleri için büyük 
zorluklar yaratmaktadır. Federal, eyalet ve şehir yönetimlerinin tüm çabalarının nihai 
hedefi virüsün yayılmasını yavaşlatmaktır. Bu nedenle çok fazla istesek de, şu anda 
sosyal temaslardan olabildiğince kaçınmamız gerekmektedir.  

Bavyera Eyaleti’nde, 19 Nisan 2020'ye kadar geçici bir önlem olarak sokağa çıkış 
kısıtlaması uygulanacaktır. Bu sürede hangi davranışlara izin verilip verilmeyeceğini 
Eyalet Hükümeti tam olarak belirledi. Bu yazıda belirlenen kararların en önemlilerini 
özetliyoruz.  

Sizden bu bilgileri, içerisinde yer aldığınız grup, dernek, kulüp ve diğer 
kurumlarınızdaki herkese iletmenizi rica ediyorum. Hepimizin bu kararlara bağlı 
davranması çok önemlidir.  

 

Çıkış kısıtlaması sırasında davranış kuralları  
 
Daireyi veya binayı terk etmeye sadece çok gerekli olan bir nedenden dolayı 
izin verilir.  
 
Şu durumlarda sokağa çıkış ve dönüşlere izin verilir:  
- işyerine gitmek,  
- mesleki olarak gerekli faaliyetleri yürütmek,  
- doktora, veterinere, acilen ihtiyaç duyulan fizyoterapiste veya psikoterapiste gitmek 
ya da kan bağışında bulunmak,  
- günlük eşyaların temini için, yani bakkal, içecek pazarı, evcil hayvan malzemeleri, 
tıbbi malzeme mağazası, gözlükçü, işitme cihazı, eczane, banka ve ATM, postane, 
benzin istasyonu, araba atölyesi, kuru temizleme, gastronomiden paket servisi 
yemekleri almak için,  
- yaşam ortaklarını ziyaret etmek, yardıma muhtaç insanları ve sorumluluğunuz 
altında olan küçükleri ziyaret etmek ve onlara eşlik etmek, 
- doğumlara ve ölmekte olan insanlara refakat etmek ve en yakın aile çevresindeki 
cenaze törenlerine katılmak,  
- sadece kendi başınıza veya kendi evinizin üyeleri ile ve oyun alanı ve spor tesisi 
kullanmadan temiz havada spor ve egzersiz yapmak için,  
- hayvanlarınızın örneğin köpeğinizin gereksinimini karşılamak için gezdirmek için.  

 

Daima diğer insanlardan en az 1,5 metre mesafe bırakılmalıdır.  

Daireyi veya evi terk etmek yasaktır, 

Örneğin  

- çayırlarda, göller, nehirler ve dereler kıyısında veya banklar, sandalyeler veya yere 
serdiğiniz battaniyelerdeki, parklar ve yeşil alanlarda, doğada zaman geçirmek (istisna 
olarak: yaşlılar ve / veya hasta kişiler için yürüyüş ihtiyacının giderilmesi için)  

- piknik ya da mangal yapmak veya halka açık oyun veya spor malzemeleri ve 
tesislerini kullanmak,  

- motosiklet veya araba ile keyifli yolculuklar yapmak,  

- kuaför ziyareti gibi hizmetleri kullanmak,  

- birlikte ikamet ettiğiniz kişiler haricinde olan arkadaş, tanıdık ve akrabalarınızla 
görüşmek,  



- yürüyüş, koşu yapmak, bisiklete binmek, spor yapmak için değil veya komşularla / 
arkadaşlarınızla, tanıdıklarınızla, akrabalarınızla, servis sağlayıcılarınızla bir 
rastlantısal olarak karşılaşmanız durumunda uzun sohbetler ya da he türlü grup 
oluşturulması yasaktır.  

 

Bu düzenlemelerin ihlali polis tarafından soruşturulur ve 25.000 avroya kadar para 
cezası ile cezalandırılabilir.  
 
Bavyera hükümeti tarafından hazırlanan kapsamlı soru ve cevap kataloğuna 
www.corona-katastrophenschutz.bayern.de  adresinden ulaşabilirsiniz. Burada, 
kısıtlama yönetmeliğinin çevirilerini FAQs adı altında çeşitli dillerde bulabilirsiniz.   
 
Ayrıca şunu da bilmelisiniz: Polis, düzenlemelerin ihlali nedeniyle para cezası da 
verir. Para cezaları kataloğuna  
https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/mui/integrationspolitik/rechverordnung_türkis
ch.pdf adresinden Türkçesine ulaşabilirsiniz.  
 
Korona virüsüne karşı mücadeleyi ancak birlikte başarabiliriz. Bu konuda herkes 
yardımcı olabilir. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın.  
 
Kalpten sevgilerimle. 
 
Dr. Ulrich Maly   
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