
Korona-Pandemisi: Risk bölgelerinden gelip ülkeye seyahat 
edenler için önemli bilgiler

Korona virüs SARS-CoV-2 dünya çapında yayılmaya devam etmekte. Almanya bu Pandemi’nin şimdiye 
kadar iyi bir şekilde üstesinden gelebilmiştir. Durumun bu şekilde kalmaya devam etmesi için Korona 
risk bölgelerinden ülkeye gelenler için kesin kurallar mevcuttur. Bu kuralların en önemlileri aşağıda 
belirtilmektedir.
   
Risk bölgeleri: Hangi ülkelerin risk bölgelerine dâhil olduklarını Robert-Koch-Enstitüsü değişik Federal 
Bakanlıklar ile müşterek olarak beyan etmektedir. Kararın verilmesinde bilhassa ilgili ülkelerde kayıt 
edilen yeni enfeksiyon vaka sayıları önemli olmaktadır. Bu liste devamlı olarak güncellenmektedir ve şu 
link üzerinden erişilebilir: www.rki.de/covid-19-risikogebiete.
         
Karantina: Almanya’ya gelmeden 14 gün öncesinde belirtilmekte olan risk bölgelerinden herhangi birinde 
bulunmuş olmanız durumunda gelir gelmez direkt bir yol kullanarak derhal evinizde kendinizi 14 gün 
karantina altına almak zorundasınız. Bu tedbir ile ailenizin, komşularınızın ve çevrenizdeki bütün insanların 
korunması amaçlanmaktadır ve uygulanması maalesef kaçınılmazdır. Bu esnada virüsün size bulaşmış 
veya bulaşmamış olması hiç önemli değildir.  

Karantina süresi içerisinde evinizi veya konutunuzu terk etmeniz veya ailenizden olmayan şahsılardan 
ziyaretçi kabul etmeniz müsaadeli değildir. Korona virüsün yayılması önlenmesi ancak bu şekilde mümkün 
olacaktır. 

Önemli: Sizin için yetkili olan sağlık dairesini derhal telefonla veya elektronik posta ile risk bölgesindeki 
ikametiniz hakkında bilgilendirmek mecburiyetindesiniz. Sizin için yetkili olan sağlık dairesini buradan 
tespit edebilirsiniz: https://tools.rki.de/plztool.   

Karantina mecburiyetinin ihlal edilmesinin size pahalıya mal olacağına lütfen dikkat ediniz – Kuzey-Ren- 
Vestfalya Eyaletinde 25.000 Euro’ya kadar para cezaları verilmesi mümkündür. 

Karantina mecburiyetinin istisnaları: SARS-CoV-2 için PCR-Testi olarak adlandırılan testin neticesinin 
negatif olması durumunda evinizde karantinaya girme mecburiyetinden muaf tutulabilmektesiniz. Bu testin 
ülkeye girmenizden azami 48 saat öncesinden yapılmış olması zorunludur. 
 
Ülkeye giriş yaptıktan sonra bir test yaptırmak istemeniz durumunda lütfen sizin için yetkili olan sağlık 
dairesi ile irtibata geçiniz. Neticesi negatif olan bir test sununcaya kadar maalesef evinizde karantinada 
kalmak mecburiyetindesiniz.

Ayrıca eğer sadece transit bir seyahat yapmakta iseniz karantina mecburiyeti bulunmamaktadır. Fakat 
böyle bir durumda Kuzey-Ren-Vestfalya-Eyaletini direkt olarak terk etmek zorundasınız ve burada gece-
lemenize müsaade edilmemektedir.

Hastalık şüphesi: Korona virüs SARS-CoV-2 bulaşmış olmasının semptomları bilhassa yüksek ateş, 
yeni başlayan öksürük, koku ve tat alma duygusu kaybı ve zorlukla nefes alabilme durumlarıdır.
Bu hastalık belirtilerinin mevcut olması durumunda lütfen önce telefonla ev doktorunuz veya 116 117 
telefon numarası üzerinden nöbetçi tıbbi hizmetler ile irtibata geçiniz. 

Daha fazla bilgiyi – detayları ile birlikte Korona-Seyahat Yönetmeliğini de - www.mags.nrw/coronavirus 
adresi altındaki internet sayfasından alabilirsiniz.
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