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Riskli bölgelerde tatil yapacak ebeveynler için bilgilendirme  

Sevgili Veliler ve Vasiler, 

Sizleri uygulamaya konulmuş güncel seyahat düzenlemeleri ve bununla ilgili ortaya 

çıkabilecek sonuçlar hakkında bilgilendirmek istiyoruz.  

Federal Hükümet, 3 Haziran 2020 tarihinden itibaren dünya çapında seyahat 

uyarısını birçok Avrupa ülkesi için kaldırdı. 15 Haziran'dan beri AB üye ülkeleri, 

İngiltere, İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn için bireysel seyahat tavsiyeleri 

yürürlüktedir. Olası seyahat yasaklarına ülkelerin kendisi karar verebilmektedir. 

Diğer ülkelere yapılacak seyahatlerde, seyahat uyarısı ilk etapta 31 Ağustos 2020 

tarihine kadar uzatılmıştır. 

10. Korona ile Mücadele Yönetmeliğine göre Rheinland-Pfalz'a varış tarihinden 

önceki son 14 gün içinde herhangi bir risk altında olan bölgede seyahat edenlerin, 

varış tarihinden itibaren doğrudan kendi evlerinde veya başka bir uygun 

konaklama merkezinde 14 gün boyunca kalmaları zorunludur (ev karantinası).  

Robert Koch Enstitüsünün web sitesinde SARS-CoV-2 ile enfeksiyon riskinin arttığı 

ülkelerin bir listesi yayınlanmaktadır (Riskli bölgelere örnek: İsveç, Sırbistan, 

Türkiye ve çok sayıda ABD eyaleti). Düzenli olarak güncellenen listeyi aşağıdaki 

URL'den takip edebilirsiniz: 

https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete  

Federal Hükümetin yürütmekte olduğu kontroller nedeni ile özellikle Robert Koch 
Enstitüsünün listesindeki devletlerin risk grubu sınıflandırmalarının ani değişiklikler 

gösterebileceğini ve yeni ülke eklemeleri yapılabileceğini lütfen göz önünde 
bulundurunuz. Lütfen tatilden dönmeden önce son 14 gün içinde bu bölgelerden 

birinde olup olmadığınızı kontrol ediniz.  

Tatil seyahatinizi yukarıdaki bilgileri dikkate alarak planlamanızı dileriz.  

Tatilinizi riskli bir bölgede geçirmek istiyorsanız, çocuğunuzun yeni öğretim yılının 
başını kaçırmaması için zamanlamayı uygun bir şekilde programlamaya lütfen 

özellikle dikkat ediniz. Eğer bu mümkün değilse ve karantina veya karantinanın bir 
kısmı yeni öğretim yılına denk geliyorsa, lütfen okulunuzu zamanında 

bilgilendiriniz.  

http://www.add.rlp.de/
https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete


Virüsün çocuğunuzun okuluna yayılmasını ve hatta okulun kapanmasına yol 

açmasını önlemek için lütfen çocuğunuzu evde karantina süresince kesinlikle okula 

göndermeyiniz. 

Anlayışınız ve yardımlarınız için teşekkür ederiz. 

Bu yazıya hafta boyunca Rheinland-Pfalz Hükümetinin ana sayfasında aşağıdaki 

URL'den başka dillerde de ulaşabilirsiniz: 

https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/dokumente-schule/ 

Saygılarımla, 

Vekâleten 

 

Raimund Leibold 
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