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Kuaför ve berber salonları için Corona yönetmeliği 

(CoronaVO) düzenlemeleri 

 

Sayın bayan ve baylar, 

 

2 Kasım 2020 tarihine mükâbil Baden-Württemberg eyaletindeki aktüel, endişe verici 

enfeksiyon gelişmelere istinaden reaksiyon olarak daha sıkı tedbirlerleri yürürlülüğe 

koyduk. Birçok işletme müşteri trafiğine kapatıldı. Kozmetik, tırnak, masaj, dövme ve 

piercing stüdyoları gibi kozmetik ayak bakım salonları kapatmak zorunda kalırken, 

kuaför ve berber salonları kısıtılı olarak açık kalabilir. Sadece sakal bakımı ve sakal 

traşı hizmeti veren salonlar CoronaVo yönetmeliği 1a md.6.fıkra, 12 sayılı 

düzenlemesi gereğince işletilemez. 

 

İşbu farkın gerekçesi, kuaför ve berber salonların yüz-yüze bakım hizmetini düzenli 

olarak yapmaması ve diğer (fiziksel yakınlıkta yapılan) hizmetlere kıyasla halkın 

kuaför hizmetlerine genel ihtiyaç duymasıdır. 

 

Son zamanlarda Mannheim’da bulunan kuaför ve berber salonlarının Corona 

kurallarını uygulamadığına dair şikayetler çoğaldı. Belediyenin güvenlik ve düzen 

birimi bundan dolayı kuaför ve berber salonlarının yasal talimatları uygulamaları için 

kontrollerini çoğaltıp ve ihlalleri kararlı bir şekilde cezalandırılacaktır. 

 

Bu gerekçelere istinaden bu bağlamda sizleri tekrar önemli ve geçerli kurallar 

hakkında bilglendirmek istiyorum. 

 

mailto:31corona@mannheim.de
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1.  Sadece normal kuaför hizmetleri verilebilir. Bunlar örneğin: Saç yıkama, kesim, 

boyama ve fön. Kozmetik hizmetleri, sakal bakımı ve rahatlatıcı 

uygulamalar yasaktır. 

 

2.  Müşteriler arasında en az 1,5 metre mesafenin uygulanması gerekiyor. 

 
3.  Gerek müşteriler gerekse personel kesinlikle tıbbi olmayan günlük bir maske 

veya ağız ile burun kapatan benzeri bir gereç kullanmalıdır. 

 
4.  Ayrıca CoronaVO 14.md.9 sayılı yönetmeliği geçerlidir: 

 

a. CoronaVO 4.md.gereğince hijyen talimatlarının uygulanması gerekmektedir. 

İşbu talimatlar (özetle): 

 

- 2.md.yer alan mesafe kuralının uygulanması için kişi sayısının kısıtlanması ile 

müşteri akını ve bekleme kuyruklarını düzenlemek mekanın kapasitesine göre 

ayarlanmalıdır. 

- İnsanların kaldığı kapalı alanları düzenli ve yeterli olarak havalandırmak, ayrıca 

havalandırma tesisatlarının düzenli bakımı, 

- İnsanların sıkça kullandığı yüzeyler ve eşyaların düzenli temizliği, 

- Yalın ayak ve sihhi bölümlerin düzenli temizliği, 

- Yeterli derecede el sabunu ve ayrıca tek kullanımlı kağıt havluların, alternatif 

olarak el dezenfektanı veya diğer aynı değerde hijyenik el kurulama tesisatı 

bulundurmak, 

- İnsanların kullandıktan sonra verilen tekstillerin değiştirilmesi, 

- Giriş yasakları, maske zorunluluğu, mesafe kuralları ve hijyen talimatları, el 

temizlik imkanları, gayri nakdi ödeme ve ayrıca sıhhi alanlarda özenli el yıkama 

açıklamalasının zamanında ve anlaşılır bir şekilde işletmede bilgi vermek.  
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b. CoronaVO 5.md. gereğince hijyen konsepti düzenleme 

Bir bir hijyen konseptinin düzenlenemesi ve burada münferit duruma bağlı 

enfeksiyondan korunma talimatlarını dikkate almak gerekiyor. 

 

 

c. CoronaVO 6.md. gereğince veri çalışmasını uygulamak 

Müşterilerin bilgileri (isim ve soyisim, adres, tarih ve işletmede geçirilen zaman ve 

varsa, telefon numarası) sağlık dairesine veya yerel polis memurluğuna bilgi verme 

amaçlı verilmelidir ve dört haftalık bir süre için muhafaza edilip, daha sonra 

silinmelidir. Kontakt bilgilerini vermekten tamamen veya kısmen feragat eden 

müşterilerin işletmelere giriş yapmaları veya işletmeyi kullanmalarına izin 

verilmemelidir. 

 

 

d. CoronaVO 7.md. gereğince giriş ve katılım yasaklarını uygulamak 

Aşağıdaki kişilere giriş yasağı geçerlidir: 

- Coronavirüs enfeksiyonlu bir kişi ile, son kontakt ile arasında 14 gün henüz 

geçmemişse, kontakt halinde olması durumunda, 

- Coronavirüs’e bağlı tipik semptomlar, bunlar:ateş, kuru öksürük, tat veya koku 

sezgisi bozukluğu, veya 

- 3.md. 1.fıkra aksine maske takmayan kişiler. 

 

 

e. CoronaVO 8.md. gereğince iş güvenliği talimatlarını uygulamak 

İşbu görevlerin yerine getirilmesi gerekmektedir: 

- Çalışanların enfeksiyon tehlikesi işyeri şartlarını dikkate almak suretiyle 

minimuma indirmek, 
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- Çalışanların kapsamlı olarak bilgilendirilmek ve yönlendirilmek zorundadır, 

özellikle Corona pandemisine bağlı iş prosedürleri ve talimatların değişikliği 

konusunda, 

- Çalışanların kişisel hijyeni el dezanfekte veya işyerinde el yıkama imkanlarını 

sunarak sağlanması, kullanılan araç ve gereçlerin düzenli olarak dezanfekte 

edilmesi gerekmektedir, 

- Yeterli miktarda ağız ve burun kapatma araçlarını çalışanlara sağlamak, 

- Doktor raporuna istinaden COVİD-19 hastalığının tedavisi kişisel şartlara bağlı 

olarak mümkün olmaması veya kısıtlı olması veya COVİD-19 hastalığı ile ağır 

bir hastalık gelişimininde yüksek risk taşıması durumunda, çalışanların insan 

kontağının gerektiği çalışmaları yapması yasaktır- 1,5 metre mesafenin 

korunamaması durumunda. 

 

 

5. “Berufsgenossenschaft/İnnungen” ların diğer talimatlarını dikkate almak 

gerekmektedir. 

 

 

Son olarak sizden geçerli kurallara titizlikle uymanızı ve bunları kendi 

sorumluluğunuz altında uygulamanızı rica ediyorum. Artan şikayetlere istinaden 

tüm işletmelerin kontrollerini arttırdığımızı dikkate alın lütfen; belirtilen kuralların ihlali 

durumunda para cezaları yüksektir. 

 

Mevcut artış gösteren enfeksiyon sayısını indirmek için lütfen Mannheim belediyesine 

şehir toplumumuza destek verin. Sağlık sistemimizin kapasitesini zorlamamak ve 

vatandaşlarımızı, burada kendinizi, yakınlarınızı ve arkadaşlarınızı korumak için, bu 

çok önemlidir. Kuaför zanaati yapan işletmelerin çoğunluğunun hijyen kurallarına 

uyduğunu biliyoruz ve işbu hizmetin devamlı olarak yapılması ve sınırlı olarak komple 
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kapanmaması için güvenin bir gerekçesidir. Bu durumun tüm işletmeler için geçerli 

olması ve şahsınızın çabasıyla virüsü frenlemek açısından aktif bir şekilde 

kooperasyon yapmanızı rica ediyorum. 

 

Teşekkür ediyorum ve lütfen sağlıklı kalınız! 

 

Saygılarımla, 

 

Eberle 

(Birim başkanı) 

 

 


