
                                                                   

Ağız koruması zorunluluğuna ilişkin bilgiler   
27 Nisan 2020 tarihinden beri 6 yaş üstü herkesin bir ağız burun koruması (geçici 
maske) takmak zorundadır 

 alışverişte 

 otobüslerde, tramvayda veya trende 
 
Tıbbi nedenlerden dolayı maske kullanmaları yasak olan kişiler için maske zorunluluğu 
YOKTUR (bir teyit için hekiminize başvurun!).  
Engellerinden dolayı maske takamayan veya çıkaramayan ve işitme engelli olan 
insanların maske takmaları zorunlu DEĞİLDİR. 
 

Korona döneminde maske takmaya ilişkin bilgi ve öneriler 
 
Hangi maskeyi kullanmalıyım? 

 Ağzı ve burnu basit bir bezle kapatmak yeterlidir. 

Bir atkıyı veya bir bezi de burnunuzun ve ağzınızın önüne bağlayabilirsiniz. 

Bu maskeyi neden kullanmak zorundayım? 

Maske, diğer insanlara hastalığı bulaştırmamakta yardımcı olabilir.  

Maske, bir bariyer gibi olabilir: Örneğin konuşurken, öksürürken veya hapşırırken 

kendi damlacıklarınızın diğer insanlara ulaşmalarını engelleyebilir.  

Sizin yaptığınız kumaş maskeler, cerrahi maskeler (tek kullanımlık maskeler), yarı 

maskeler (FFP2 ve FFP3) uygundur. 

Hastalığın belirtilerine sahip olmasanız dahi maskeyi takmanız mantıklıdır. 

ÖNEMLİ! 

Önceki hijyen ve koruma kuralları hâlâ geçerlidir ve mutlaka dikkate alınmalıdır. 

Ağız koruması, bu koruyucu önlemlere bir İLAVEDİR!  

Maske, bulaşmaya karşı kesin bir koruma DEĞİLDİR!  

Maske kullanırken nelere dikkat etmeliyim? 

- Maskeyi çıkarmadan önce daima ellerinizi yıkayın. 

- Takarken, maskenin iç tarafına DOKUNMAYIN. 

- Maskeyi daima lastik bantlarından tutun.  



                                                                   

- Maske burnu, ağzı ve yanak kısımlarını kaplamalıdır.  

- Maske dar bir şekilde yüze oturmalıdır. 

- Maske, yeterince nefes alabilmenizi sağlamalıdır. 

- Maskeyi takarken yüzünüze ve maskeye dokunmayın. 

- Nemli bir maskeyi kuru bir maske ile değiştirin. 

-   

Kullanım sonrası 

- Maskeyi sadece lastik bantların yardımıyla çıkarın. Maskenin kumaşına 

dokunmayın. 

- Kullanılmış maskeleri, yıkayana kadar kapatılabilir bir plastik torbaya 

yerleştirin. 

- Maskeyi bir çamaṣır kazanında veya çamaşır makinesinde en az 60 ° derece 

ila 95 ° derece arasında yıkayın.  

- Sadece yıkanmış ve tam kurumuş maskeleri kullanın. 

 

Maske kullanmadığımda ceza ödemem gerekiyor mu?   

Takma zorunluluğu 27 Nisan itibariyle geçerlidir. Baden-Württemberg Eyaletinde 4 

Mayıs 2020 tarihi itibariyle, maske zorunluluğuna karşı bir ihlal tespit edildiğinde  para 

cezası verilebilir. 

 

Hijyen kurallarına ve enfeksiyona karşı korunmaya ilişkin bilgileri burada 

bulabilirsiniz   

https://www.mannheim.de/de/informationen-zu-corona/allgemeine-

hygienemassnahmen-infektionsschutz 
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