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Hükümetin, dün, 28 Nisan, Salı günü açıkladığı yeni önlemler kısaca 
aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaylı olarak: 

1) Kişisel hijyen ile ilgili önlemler 

- Toplu Taşıma Araçları, mağazalar, hastaneler, kuaförler, berberler, güzellik salonları, 
tanı merkezleri vb. gibi tüm kapalı alanlarda maske kullanılması zorunludur. Tedbirlere 

uyulmaması 150 Euro para cezası verilmesine neden olacaktır. 

 

2) Toplu Taşıma Araçları 

- Koruyucu maske kullanımı toplu taşıma araçlarının çalışanları ve yolcuları için 
zorunlu olacaktır. İstasyonlara giriş, zaruri fiziksel (sosyal) mesafeyi korumak için 
kontrollü bir şekilde yapılacak ve bu mesafeyi korumak için gerekecek sefer sayıları 
mümkün olduğunca arttırılacaktır. 

 

Daha detaylı olarak: 

- Temel amaç toplu taşıma araçlarında bulunma süresini kısaltmaktır. 

- Yoğun iş saatlerinde toplu taşıma araçlarının sayılarının arttırılmasını, günün kalan 
saatlerinde yani sabah saat 10’dan ögleden sonra saat 2’ye ve akşam saat 6’dan 
geceyarısına kadar yapılacak olan seferlerin sıklığının azalması ve seferler arası sürenin 
uzaması eşlik edecektir.  

 

Genel  

- SMS kaldırılmış olup, dolaşım artık serbest hale gelecek. 
- 18 Mayıs itibariyle şehirlerarası dolaşıma izin verilecek. 
- Kiliseler sadece kişisel ibadet için 4 Mayısta, ve tüm inananlar için de,  daima 

önlemlere uyulması kaydıyla 17 Mayıs’ta açılacak. 

- Organize plajlar kapalı kalmaya devam edecek. 
- Okulların açılış sürecine bağlı olarak sürdürülen özel izin kuralı devam etmektedir. 

Yüksek risk taşıyan gruplar için uygulanan devamlılıkla ilgili var olan özel izin geçerli 
olmaya devam edecektir.  
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- Taksiler için bugüne kadar geçerli olan kurallar, erişkin olmayan çokukların ebeveynleri 
ile seyahat etmeleri, ya da tıbbi sebeplerden dolayı birine refakat etme gibi özel 
durumlar haricinde şöför ve sadece bir yolcu kuralı, uygulanmaya devam edecektir 

 

 

3) Mağazalar 

-4 Mayıs’ta perakende satış mağazaları (kitapçılar, optik mağazaları, spor malzemeleri 
satanlar, bitki satış yerleri, tüketici pazarları ve bölgeler arasında halk pazarları için 

üreticilerin bir ilden diğerine gidip gelebilmeleri serbest olacak) ve kişisel bakım 
hizmeti veren işyerleri (kuaförler, berberler, güzellik salonları) hizmet vermeye 
başlayacaktır. 

-Bunların dışında kalan diğer mağaza ve dükkanlar alışveriş merkezleri hariç 11 Mayıs 
Pazartesi günü çalışmaya başlayacaktır. 

- 1 Haziran'da alışveriş merkezleri tekrar faaliyete başlayacak, restoran ve kafeler 
sadece açık havada masalar arasında 2 metrelik mesafe ve masa başına 4 kişi  kutalı 
şartıyla, yeniden açılacaktır. 

- Aşamalı  olarak, açık hava eğlence parkları, tema parkları ve çocuk parkları aynı sosyal 
mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla yeniden açılmaya başlayacaktır. 

- Son aşamada restoran ve kafeler kapalı alanlarda tekrar hizmet vermeye 

başlayacak, eğlence merkezleri, tatil- konaklama  işletmeleri, ve spor tesisleri tekrar 

açılacaktır.  

Şirketlerin çalışma saatlerinin düzenlenmesi ile ilgili olarak, işe başlama saati sabah saat 
10.00'a alınmış olup duruma göre mesailer genişleyebilir, kişi başına 2 metre mesafenin 

korunması, personel ve müşteriler için maske kullanılması gerekli olacaktır, ancak 

işyerlerinde asansör kullanılmaması tavsiye edilir, mutlaka kullanmak gerekli ise 
öngörülen kişi sayısı kapasitesinin % 40'ının kullanmasına izin verilir bunun yanında 
işyerinde yürüyen merdiven olması durumunda müşterilerin asansör kullanılmasına izin 
verilmeyecektir.  

Berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanların çalışma alanları arasında 2 metre 
mesafe uygulanacaktır. Müşteriler sadece randevu ile gelecektir. 

Güzellik salonlarında çalışan herkes için maske ve tek kullanımlık eldiven kullanmak 
zorunludur. Çalışma saatleri hafta içi 7.00 - 22.00 ve Cumartesi günleri 7.00 - 21.00 

saatleri arasında serbest bırakılmıştır.  
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4) Okullar 

-11 Mayıs'ta okullar sadece  Lise 3. sınıflar için açılacak ve 18 Mayıs'ta Liselerin diğer 
sınıfları ve Ortaokullar açılacaktır. 

1 Haziran'da her şey yolunda giderse anaokulları ve ilkokullar açılacaktır. 

-Çocukların anaokulları kapatılacaktır. 

- Açık hava spor tesisleri, açık hava spor sahaları açılacaktır. Bunlar  sporcuları, sağlık 
kurallarına uymaları şartıyla, kabul edebilirler. Bunun aksine kapalı spor salonları 
açılmayacaktır. Aynı şekilde cocuk parkları kapalı kalmaya devam edecek bu yerlerin 
açılması ilkokulların açılmasına ve gidişatına  bağlı olacaktır. 


