S.S.S. Test Stratejisi (9 Kasım 2020’den itibaren geçerli)
Ulusal test stratejisi veya Rheinland-Pfalz test stratejisine göre kimler test
edilir?
İlgili pandemi durumunu gözeterek ve yetkili Sağlık Müdürlüğünün veya tedavi eden
hekimin vesilesiyle:
 Tipik Korona belirtileri olan şahıslar.
 Koronavirüs SARS-CoV2 ile enfekte olmuş bir şahısla temasta bulunmuş
kişiler. Örneğin aynı ev hanesi halkı veya Korona Uyarı App uygulaması
üzerinden temas kurmuş kişi olarak tespit edilen şahıslar.
 Koronavirüs SARS-CoV2 ile enfekte olmuş bir şahıs tespit edilen müşterek
kurum ve barınaklarda (örneğin hekim muayenehaneleri, okullar, kreşler,
mülteci kampları, acil barınaklar, gençlik ceza evlerinde) etkilenen şahıslar.
 Hastaneye, yatılı bakım kurumlarına, engelli kurum ve hassas gruplar için
diğer kurumlar ve ayaküstü bakıma (tekrar) kabulden önce hastalar ve
ziyaretçiler.
 Bakım evleri sakinleri ve hastanede yatan hastalar ve bakım evi hastane ve
diğer kurumlardaki personel düzenli olarak ve olaylardan bağımsız bir şekilde.
Tespit edilmiş vakaların çevresindeki belirtisi olmayan şahıslarda yapılan özel amaçlı
testler çoktan Rheinland-Pfalz eyaletinin test stratejisinin sabit bir parçası olmuştur.
Rheinland-Pfalz eyaletinde nerede test yaptırılabilir?
Temel olarak belirtileri olan kişilerin testleri yerel hekimler, ateşlenme ambulanslarda,
Korona Muayenehanelerde ve Ambulanslarda gerçekleştirilmektedir. Rheinland-Pfalz
eyaletinde bulunan ateşlenme ambulanslarının güncel konumlarını burada
b u l a b i l i r s i n i z : https://msagd.rlp.de/de/unsere-themen/gesundheit-undpflege/gesundheitliche-versorgung/oeffentlicher-gesundheitsdienst-hygiene-undinfektionsschutz/infektionsschutz/informationen-zum-coronavirus-sars-cov-2/
Tedavi eden hekimin, Sağlık Müdürlüğünün veya belli bir kurumun tespitine göre
hakkı bulunan belirtisi olmayan şahısların testi yukarıda anılan yerleri yanı sıra yerel
test merkezlerinde gerçekleşir.
Test için ödeme yapmam gerek mi?
Bir çok vakalarda Koronavirüs testi yapılanlar için test ücretsizdir. Bu örneğin
kendisini tedavi eden hekim veya Sağlık Müdürlüğü tarafından enfekteli veya Korona
enfekteli bir kimseyle temasta bulunmuş bir kişi olarak tespit edildiği durumların
hepsinde ücretsizdir.
Ayrıca şahıslar, Öğretim sektörünün belli şirketlerinde veya
örneğin hastane, bakım evi, okul veya uyum desteği hizmet biriminde gibi Sağlık
Sisteminde çalışan ve düzenli iaşe dışında bir Korona olayı tespit edilen şahıslar da
ücretsiz test yaptırabilirler.
Bakım ve uyum desteğindeki sakinler ve elemanlar da düzenli olarak test
yaptırabilirler. Yabancı bir riskli bölgeden giriş yapan seyahatten dönenler de bazı
koşullarda ücretsiz test yaptırma hakkına sahip olabilirler.

Daha önce Korona olup da şimdi bağışıklı olup olmadığımı bilmek istiyorum.
Bununla ilgili bir testi nerede yaptırabilirim?
Bağışıklığı belgeleyecek bir test sistemi henüz yerleşik değildir, zira antikorların
tespiti sözde nötralize eden antikorların kanıtlanması anlamına gelmemektedir.
Şimdiye kadar, antikortiterle bağlantılı olarak tekrar enfekte olmaktan korunmayı
değerlendirebilecek sistematik araştırmalar noksan durumdadır.
Antikor testleri nedir ve masrafları kim karşılar?
Koronavirüsle enfeksiyonu dolaylı yoldan kanıtlamak için kandaki tam ayarlı savunma
maddeleri (spesifik antikorlar) devreye girer. Spesifik antikorlar genelde belirtilerin
başlangıcından 10 ile 14 gün sonra meydana gelir ve akut bir Koronavirüs
enfeksiyonu tanısı için uygun değildir.
Antikorların mevcudiyetini test ettirmek için oluşan masraflar henüz Federal Devletin
yasal yönetmeliğinde düzenlenmemiştir ve yasal sağlık sigortaları tarafından
karşılanmamaktadır. Dolayısıyla bunlar özel ödenmelidir.
Ben yurt dışında bir riskli bölgede bulundum - benim için geçerli olanlar nedir?
Yabancı riskli bölgelerden giriş yapan şahıslar veya oradan Rheinland-Pfalz’a geri
dönenler, derhal doğrudan kendi evlerine veya başa tecrit için bir uygun bir barınağa
gidip orada girişten itibaren on günlüğüne karantinada kalmaları gerekmektedir.
Ayrıca girişten hemen sonra sizin için yetkili Sağlı Müdürlüğü ile irtibat kurmanız
gerekmektedir. Bunun için yen bir dijital giriş kaydı Federal Devlet tarafından hizmete
sunulmaktadır. Girişte negatif test sonuçlu bir belgenin ibrazıyla derhal geçerli bir
karantina muafiyeti genelde mümkün değildir. Lakin karantina süreci negatif bir
belgenin ibraz edilmesiyle kısaltılabilir. Burada test girişten itibaren en erken beş gün
sonra yapılmış olmalıdır.
Karantina yükümlülüğü için farklı istisnalar kararlaştırılmıştır. Örneğin sadece aktarma
yolunda bulunan, riskli bir bölgede 72 saatten az bulunmuş veya riskli bir bölgeden
sadece 24 saate kadar federal bölgede bulunmak için giriş yapan şahıslar. Diğer
istisnalar, örneğin bazı koşullarda günlük sınır geçen özel şahıs grupları için ön
görülmektedir.
Diğer bazı şahıs grupları için de negatif bir test sonucu ibraz etmeleri durumda
karantina yükümlülüğü geçerli olmaz. Bunlar örneğin birinci veya ikinci derece
akrabaları ziyaret veya acil bir tıbbi tedavi için giriş yapanlar veya hekimler, bakıcılar,
hakimler, meclis üyeleri ve polis icra memurları. Negatif test sonucu ibrazıyla birlikte
ekonomik nedenlerden dolayı zorunlu ve tehir edilemez olarak mesleki sebeple beş
güne kadar riskli bir bölgede kalmış veya Rheinland-Pfalz eyaletine giriş yapan
şahıslar da karantina yükümlülüğünden muaftırlar.
Tatilden (riskli bölge olmayan yerden) geri dönmemin akabinde evde
karantinaya mı girmem gerekir?
Hayır. Riskli bölgede bulunmamış ve belirtileri olmayan tatilcilerin karantinaya
girmeleri gerekmemektedir.

