
Umuma açık yerler de insanların arasındaki mesafe, eğer kapalı veya açık alanlar buna izin 
verilmiyor ve farklı uygulama da Hamburg eyaleti için genel önerge 22.03.2020

bulunulmuyorsa, 1,5metre olmalıdır.

İnsanların açık alanlar da yalnız veya yanında aynı evde ikamet eden bir kişinin olmasına veya aynı 
evde yaşamıyorsa da yalnız bir kişinin olmasına  müsade edilmektedir.

Umumi yerler de insanların toplanması yasaktır.

İstisnalar: 

- Mesleği gereği, eğer kısıtlama yok ise,

- Görevi gereği  hizmet ve politikte vazifeli olan,

- Sağlıkçı olarak vazifesi olan,

- Mahkeme ve yetkili daireler de artı kamu hizmet alanlarında vazifeli olanlar, herhangi bir 
kısıtlama gelmediyse, özel düzenleme ile sınırlandırılmadıysa,

- Basın mensupları, radyo, film ve diğer medya kuruluşlar. 

Ticari yerler mesela bakım merkezlerin de ( Kuaför, Güzellik salonları, Masaj salonları, Dövme 
(tattoo)salonları ve benzeri iş yerleri) çalıştırılması yasaktır.

Toplanmalara ne zaman izin verilir?

- Umuma açık olan yerler için gıda taşıyıcı, mal ve günlük ihtiyaç hizmetlisi olanlar için : (LİSTE 
BİR ÖNCEKİ YAZI İLE AYNI)

a) Perakende Gıda sektörü

b) Haftalık  semt Pazarları 

c) Teslim alma ve teslimat hizmetleri

d) İçecek marketleri

e) Eczaneler

f) Tıbbi malzeme satış yerleri



g) Kozmetik, temizlik malzeme satış yerleri

h) Benzin istasyonlar

i) Bankalar

j) Postahane

k) Kuru temizleme yerleri

l) Çamaşır yıkama salonları

m) Gazete Bayii

n) İnşaat ve bahçe malzeme satış noktaları

o) Petshop (hayvan ihtıyaç satış noktaları) ayrca 

p) Toptan satış

q) Araba ve bisiklet tamir servisleri

r) Sınırlandırılmadıysa, zanaat ve hizmet servis yerleri

Kapalı alan iş yerlerin de  mümkün oldukça ve 1,5metre mesafeyi korunması gerekiyor.

Bu kural aynı evin için de yaşayanlar için geçerli değildir.

-Yakın mesafe Toplu taşımalar da oluşan toplulukta bir arada olmaya müsade vardır, mümkün
oldukça 1,5metre kuralına uyulmalı

-İhtiyaç sahiplerine gıda, hizmet ve yardım amaçlı bir araya gelmek yasak değildir ,ancak özel 
bir sınırlandırılma gelmediyse

-Bir başka imkan olmadığı süre ihtiyaçlı birinin bakımına özel bir kısıtlama gelmediği taktirde 
yasak değildir

-Okul da bakım, Kreş veya başka çocuk bakım yerlerin de, özel organize edilmiş küçük 
gruplardaki bakım yerlerin den çocukları ve ergenleri almaya gitmek kısıtlama gelmediği 
sürece müsade edilmektedir.

-Cenaze merasimlerine yakın aile olması şartı ile,özel bir nedenden dolayı sınırlama gelmediği
müddetce, müsade edilmektedir.

-Açık alan da yiyecek hazırlamak ve yemek yasaktır. Bu yasak bilhassa piknik ve ızgara faaliyeti
için geçerlidir. Bu yasak evsiz biri için geçerli değildir.

-Semt Pazarlarındaki satış günlük gıda için müsade edilmiştir. Mümkün mertebe  satış için 
bulunanlar 1,5metre kuralına uymalı.

-Restoran çalıştırmak kesinlikle yasaktır. Bunun haricinde yiyecek ve içecek satışın da  
teslimata ve yerin de alıp gitmeye müsade edilmiştir. Fakat burada da 1,5metre kuralına 
uyulmalı. Açıkta yiyecek ve içecek tüketilmesi yasaktır.

- Ev ortamında ve başka kapalı alanlar  da kutlamalar düzenlemek yasaktır.

Bu genel önerge 5.Nısan 2020 tarihine kadar geçerlidir.



Kurallara uyum sağlanmaz ise cezalandıralacaktır.

Bu önlemler 20.04.2020 tarihine kadar geçerlidir


