
Yürürlük Tarihi: 23 Mart 2020, Pazartesi

Yurt geneli dışarı çıkış kısıtlamasının Saksonya Eyaleti'nde uygulanışı

23 Mart'tan 5 Nisan 2020 gece yarısına kadar Saksonya Eyaleti genelinde sokağa çıkma 
sınırlandırmaları geçerli olacaktır.

Bu süre zarfında, geçerli bir neden olmadan dairenizi ya da evinizi terk etmek yasaktır.  İşe ya da
alışverişe gitmek için dışarı çıkmaya izin verilmiştir. Temiz havada spor ve egzersizin yanı sıra 
kendi hobi bahçenizi de ziyaret etmeniz mümkündür.

Lütfen dikkat:

Kalabalık insan toplulukları oluşturmak cezaya tabiidir. İki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılabilirsiniz.

Evden ayrılmanızı gerekçelendirecek diğer nedenler şunlardır:

!Hayatınızı, herhangi bir uzvunuzu ve mülkiyetinizi tehdit eden ani bir tehlikeyi önlenme;
!Mesleki faaliyetleri gerçekleştirme (ilgili işyerine dönüş yolu dahil); 
!Saksonya Sağlık Bakanlığı'nın kreş ve okullarını ilgilendiren 18 Mart 2020 tarihli genel 

kararnamesi gereğince zaruri kreş ve gündüz bakımevlerine gidiş ve dönüşün yanı sıra 20 
Mart 2020 tarihli Saksonya Sağlık Bakanlığı genel kararnamesi uyarınca gündüz 
bakımevlerine gidiş dönüşler

!Velayet hakkından doğan yükümlülükleri gerçekleştirmek üzere ebeveynlerden birinin 
çocuğunu diğer ebeveynden teslim alması;

!Evde bakıma muhtaç kişiler bakım yapılması ve ihtiyaçlarının giderilmesi
!Alışverişler;
!Doktor ziyaretlerinin yanı sıra tıbbi tedaviler, zorunlu profesyonel konsültasyonların yanı 

sıra kan ve plazma bağışları;
!Resmi toplantılara katılım;
! İdari işlemler, yönetimler, mahkeme duruşmaları, mülakatlar ve sınavlar gibi gerekli 

randevulara gitme;
!Başkalarına yardım etme;
!Temiz havada bireysel spor ve egzersiz;
!Taşınma durumları (sadece kendi ev halkından kişilerle);
!Hayvanların ihtiyaçlarını giderme, örneğin; onları “yürüyüşe çıkarma”

Açık kalacak işletme ve yerler:
Günlük ihtiyaçları gidermek için gerekli eşyaların olduğu yerler, gel-al ve evlere servis hizmetleri, 
perakende gıda, toptancılar, içecek marketleri, hayvan malzemeleri marketleri, eczaneler, temizlik 
ve hijyen maddesi satan dükkanlar, hastaneler, gözlükçüler, işitme cihazı uzmanları, bankalar, 
ATM'ler, postaneler, benzin istasyonları, araba ve bisiklet tamirhaneleri, temizlik dükkanları, 
çamaşırhaneler, gazete satış noktalarının yanı sıra posta ile oy kullanımı evrak teslim noktaları.

Mevcut Genel Kararname - 5 Nisan 2020 gece yarısına (saat 24:00’a) kadar geçerlidir.

Not: Şehirler ve belediyeler kendilerine özgü yönetmelikleri uygulayabilirler. Lütfen bilgi edinmek 
için bulunduğunuz şehrin ilgili web sitesine bakınız.


