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Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçici sokağa çıkma sınırlaması 
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24 Mart 2020 

 
 
 

Son olarak 13 Ocak 2020 tarihli yönetmelikle (Kanunlar ve Yönetmelikler Gazetesi S. 11) değiştirilen 28 
Ocak 2014 tarihli (Kanunlar ve Yönetmelikler Gazetesi S. 22, BayRS 103-2-V) Kararname Çıkarma 
Yetkisi Hakkındaki Yönetmeliğin (DeIV) 9. Maddesi, No. 5 ile bağlantılı olarak, son olarak 10 Şubat 
2020 tarihli yasanın (Federal Resmi Gazete I S. 148) 1. Maddesi ile değiştirilen 20 Temmuz 2000 tarihli 
(Federal Resmi Gazete I S. 1045) Enfeksiyondan Korunma Yasasının (IfSG) 32. Maddesi, 1. Bendi 
nedeniyle, Bavyera Eyaleti Sağlık ve Bakım Bakanlığı, aşağıdaki yönetmeliği çıkarmıştır: 

 
§ 1 

Madde 1 Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçici sokağa çıkma sınırlaması 
 
(1) 1Herkes, kendi hane mensupları dışındaki insanlarla olan fiziksel ve sosyal teması mutlak gereklilik 
temelinde zorunlu asgari düzeye indirmeye teşvik edilecektir. 2Mümkün olan her yerde, iki kişi arasında asgari 
1,5 m'lik mesafeye uyulmalıdır.  
 
(2) 1Her türlü restoran işletmesinin faaliyeti yasaklanacaktır. 2Paket servisi olan yiyeceklerin teslim edilmesi ve 
teslim alınması bunun dışında tutulmuştur.  
 
(3) Şu kurumların ziyaret edilmesi yasaktır:  
 
a) Hastaneler ve hastanelere benzer tıbbi bakım hizmetlerinin sunulduğu önleyici bakım ve rehabilitasyon 
kurumları (Enfeksiyondan Korunma Yasasının (IfSG) 23. Maddesi, 3. Fıkrası, No. 1 ve 3 kapsamındaki 
kurumlar); en yakın aile bireyleri için doğum ve çocuk bölümleri ile palyatif bakım bölümleri ve hospisler bunun 
dışında tutulmuştur,  
 
b) Sosyal Güvenlik Kanunu On Birinci Kitabın (SGB XI) 71. Maddesi, 2. Fıkrası uyarınca tam yatılı bakım 
kurumları,  
 
c) Sosyal Güvenlik Kanunu Dokuzuncu Kitabın (SGB IX) 2. Maddesi, 1. Fıkrası uyarınca, engelli kişilere yönelik 
gündüz ve gece boyunca uyum yardımı sunulan kurumlar,  
 
d) Bakım Kuruluşlarının Niteliklerine dair Kanun (PfleWoqG) 2. Maddesi, 3. Fıkrası uyarınca klinik dışı yoğun 
bakım amaçlı ayakta bakım hizmeti sunulan, Enfeksiyondan Korunma Yasasının (IfSG) 23. Maddesi, 6a Fıkrası 
uyarınca ayakta bakım hizmetinin verildiği birlikte yaşanan ortak konutlar (yoğun bakım ortak konutları) ve  
 
e) Yaşlılar için bakımevleri ve huzurevleri.  
 
(4) Kişilerin konutlarını terk etmesine sadece geçerli sebepler varsa izin verilecektir.  
 
(5) Geçerli sebepler özellikle şunlardır:  
 
a) Mesleki faaliyetlerin icra edilmesi,  
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b) Tıbbi bakım ve veterinerlik hizmetlerinden faydalanma (örn. doktor ziyareti, tıbbi tedavi; kan bağışlarına 
açıkça izin verilir) ve tıbben zorunlu olduğu sürece, destekleyici meslek erbaplarına (örn. psikoterapistler ve 
fizyoterapistler) yapılan ziyaretler,  
 
c) Gündelik ihtiyaçların karşılanması için evden dışarı çıkılması (örn. bakkallar, içecek dükkanları, evcil hayvan 
mağazaları, posta ve kargo hizmetleri, eczaneler, bijuteri zincirleri, tıbbi malzeme satış yerleri, gözlükçüler, 
işitme cihazı uzmanları, bankalar ve para çekme otomatları, postaneler, akaryakıt istasyonları, araba 
tamirhaneleri, temizlikçiler ve mektupla seçim evraklarının teslimi). Örneğin kuaför vb. gibi hizmetlerden 
faydalanılması, gündelik ihtiyaç kapsamında sayılmaz,  
 
d) Hayat arkadaşına, yaşlılara, hastalara veya engelli kişilere (kurumlar dışında bulunan) yapılacak ziyaretler ve 
söz konusu özel alandaki bakım görevinin ifası,  
 
e) Yardıma muhtaç kişilere ve reşit olmayanlara refakat edilmesi,  
 
f) Cenaze refakati ve en yakın aile çevresindeki cenaze törenleri,  
 
g) Temiz havada yalnız başına veya kendi hane mensuplarıyla ve başka bir grup oluşturmayacak şekilde 
yapılacak spor ve egzersizler ve  
 
h) Hayvanların bakımı için yapılacak eylemler  
 
(6) 1Polis, sokağa çıkma sınırlamasına riayet edilmesini kontrol etmekle görevlendirilmiştir. 2Kontrol durumunda, 
kontrol edilen kişi tarafından geçerli sebeplerin ispatlanması gerekir.  
 
(7) Yerel sağlık makamlarının ek düzenlemeleri bu yönetmelikten etkilenmez. 
 

§ 2 
Yürürlüğe giriş, yürürlükten kalkma 

 
İşbu yönetmelik, 21 Mart 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve 3 Nisan 2020 tarihinde 

yürürlükten kalkacaktır. 
 

Münih, 24 Mart 2020 
 
 

Bavyera Eyaleti Sağlık ve Bakım Bakanlığı 
 

Melanie Huml, Eyalet Bakanı 
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