
SSS Karantina Kuralları

(Güncelleme 9 Kasım 2020)

Karantinaya  kimin girmesi gerek?
Karantinaya girmesi gereken kişiler:
 Pozitif test sonucu olan bir kişiyle 1. kategoride temasta bulunanlar,
 Korona enfeksiyonu olanlar,
 Her kim yabancı bir riskli bölgeden gelerek Federal Cumhuriyetine giriş yapanlar,

ancak yönetmelikte düzenlenmiş bir istisna durumu hariç tutulur.

Almanya içerisinde seyahatler için herhangi bir kısıtlama yoktur. Yurt içi riskli
bölgelerden Rheinland-Pfalz eyaletine giriş yapan seyahat edenlerin karantinaya
girme zorunluğu yoktur. Bundan ayrı olarak yurt dışından gelerek giriş yapanlar için
farklı düzenlemeler vardır.

Rheinland-Pfalz 12. Korona’yla Mücadele Yönetmeliğine göre yurt dışından kara,
deniz veya hava yoluyla Rheinland-Pfalz eyaletine giriş yapan ve girişten önce 10
gün içerisinde riskli bölgede kalmış kişilerin kendilerini giriş akabinde derhal 10
günlüğüne karantinaya almakla yükümlüdürler. Cümle 1 öncelikle başka bir eyalete
giriş yapanlar için de geçerlidir. Girişten hemen sonra sizin için yetkili resmi makamla
irtibat kurup karantina yükümlülüğünün mevcudiyeti hakkında beyanda bulunmaktan
sorumlusunuz. 

Karantinanın erken bitmesi, bir şahıs Korona enfeksiyonuna dair kağıt üzerinde veya
elektronik bir dokümanda Almanca, İngilizce veya Fransızca yazılı negatif test
sonucunun bulunması ve  bunun talep üzere girişten sonra on gün içerisinde yetkili
Sağlık Müdürlüğüne ibraz edebilmesi durumunda en erken girişten sonra beşinci
güden itibaren mümkün olur. 

Karantina için nereye gitmem gerek?
Mekansal ayırmayla aynı ev halkında olmayan kişilerle temasta bulunmayı
önlemesini sağlayan her barınak tecrit için uygundur. Karantinada bulunan kişilere bu
süreçte aynı ev halkından olmayan şahıslardan ziyaret kabul etmeleri yasaktır.

Güncel olarak riskli bölge nedir?
Riskli bölgeler, Almanya Federal Cumhuriyeti’ne giriş vaktinde- SARS-CoV2 Virüsü
ile enfekte olma riski yüksek olan, Almanya Federal Cumhuriyeti dışında bulunan
devlet veya bölgelerdir Riskli bölge sınıflandırılması Federal Sağlık Bakanlığı, Dış
İlişkileri Dairesi ve Federal İçişleri, Yapı ve Memleket Bakanlığı tarafından
yapılmaktadır ve Robert Koch-Enstitüsü (RKI) tarafından ilan edilmektedir.

Almanya Federal Cumhuriyeti dışındaki riskli bölgelerin güncel listesini RKI’nin
sayfasında bulabilirsiniz:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.ht
ml  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html


Riskli bir bölgeden giriş yaptığımda nasıl ve nereye başvurmam gerek?
Sağlık Müdürlüğünü derhal giriş hakkında bilgilendirme yükümlülüğü mevcuttur. Bu
yükümlülüğü yerine getirmek için girişinizden önce online kaydetmeniz gerekir
https://einreiseanmeldung.de. Taşıyıcı veya sınır memurluğuna ibraz edebilmek için
kayıtlı ve/veya çıktısı olan onayı beraberinizde taşıyınız.

Dijital giriş mümkün olmadığı takdirde, istisnai durumlarda yazılı bir yedek kaydı
doldurmanız gerekir ve bu belgeyi de taşıyıcıya veya sınır memurluğuna veya giriş
yaptıktan sonra derhal Sağlık Müdürlüğüne iletiniz. Bunun örneğine buradan
ulaşabilirsiniz:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Cor
onavirus/Aussteigekarte_08-20.pdf 

Rheinland-Pfalz eyaletinden sadece geçiyor olup burası benim asıl hedefim
değilse ne olur? Tuvalet molası için durabilir miyim?
Aktarmalı durumda olan şahıslar için karantina yükümlülüğü söz konusu değildir.
Lakin Rheinland-Pfalz eyaletini doğrudan terk etmelisiniz. Tuvalet molası kimseye
yasaklanamaz. Ancak bu esnada mümkünse diğer insanlarla temasta
bulunulmamalıdır.

Karantina Talimatına uymadığım takdirde ne olur?
İhlal durumunda kefaret para cezası kararlaştırılabilir.

Karantina yükümlülüğünde istisnalar var mıdır?
İstisnalar sadece COVID-19 hastalığı belirtilerinin mevcut olmadığı durumlarda
geçerli olur. Yetkili Sağlık Müdürlüğü münferit durumlarda farklı talimatlar
kararlaştırabilir.

Karantina yükümlülüğünün olmadığı kişiler:

 Aktarma yapan kişiler,
 Yurt dışında 72 saatten daha az bir riskli bölgede bulunmuş veya riskli

bölgeden federal bölgeye  azami 24 saatliğine giriş yapan kişiler,
 Bazı koşullarda örneğin (birinci derece akraba, hayat arkadaşı, velayet veya

görüşme hakkının kullanımı gibi) özel ziyaretler, mesleki aktivite, eğitim,
öğretim, düzenli olarak (asgari haftada bir) ikamet yerlerine geri dönen günlük
sınır geçenler için, 

Zorlayıcı gereklilik ve uygun korunma ve hijyen konseptleri iş/görev veren veya eğitim
kurumu tarafından belgelenmelidir.

Karantina yükümlülüğü ayrıca bazı saptanmış şahıs grupları için de geçerli değildir,
bunlar 

 Almanca, İngilizce veya Fransızca dilinde hazırlanmış hekim raporuyla
Koronavirüs ile bir enfeksiyonun olduğuna dair herhangi bir emarenin
bulunmadığını belgeleyen kişiler, 

 Girişten önce 48 saatten daha eski olmayan bir test sonucu belgeleyenler ve

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Aussteigekarte_08-20.pdf
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Alttaki şahıs gruplara ilişkinse:
 Aynı ev halkından olmayan en fazla ikinci derece akrabaları veya eşlerini veya

hayat arkadaşlarını ziyaret edenler, 
 Acil bir tıbbi tedavi için giriş yapanlar, 
 Korumaya muhtaç kişilerin destekçisi olan veya bakımını üstlenen veya Sağlık

Sisteminde, kamu güvenliğinde veya hükumet veya idarede önemli görevler
alan kişiler,

 Federal Devletin bazı şartlarını yerine getiren yabancı riskli bölgelerden
tatilden dönenler. Pandemi tedbirlerine ilişkin anlaşma ve bölge için seyahat
uyarısı olmaması bu şartlardandır.

Test yaptırıp negatif bir test sonucu ibraz etmemle karantina sürecini kısa
tutabilir miyim?
Evet. Lakin en az beş gün karantina için hesaba katılmalıdır: Karantinanın erken
bitmesi, bir şahıs Korona enfeksiyonuna dair kağıt üzerinde veya elektronik bir
dokümanda Almanca, İngilizce veya Fransızca yazılı negatif test sonucunun
bulunması ve  bunun talep üzere girişten sonra on gün içerisinde yetkili Sağlık
Müdürlüğüne ibraz edebilmesi durumunda en erken girişten sonra beşinci güden
itibaren mümkün olur.

Baz alınacak test, Almanya Federal Cumhuriyetine girişten en erken beş gün sonra
yapılmış olması gerekmektedir.  Şahıs hekim belgesini girişten itibaren en az on gün
saklı tutmalıdır. Test yapımı için gerekli süreçte karantina tehir edilir (örneğin
doğrudan hekime gitme yolu).


