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Düsseldorf, 24 Temmuz 2020

Eyalet yönetimi Kuzey Ren-Vestfalya havalimanlarında koronavirüs test
merkezleri kuruyor / Riskli alanlardan gelen yolcular Düsseldorf,
Köln/Bonn, Dortmund, Münster/Osnabrück bölgelerinde ücretsiz test
olabilecek
Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı şu bildiriyi yayınladı:
Kuzey Ren-Vestfalya-Lippe Resmi Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği (ASHIP) ile yapılan işbirliği
doğrultusunda, eyalet yönetimi Düsseldorf, Dortmund ve Münster/Osnabrück’te koronavirüs test
merkezleri kuruyor. Robert Koch Ensitüsü tarafından tanımlanmış riskli alanlardan gelen yolcular, bu
konumlarda ücretsiz test fırsatına sahip olacaktır. Düsseldorf ve Dortmund test merkezleri Cumartesi
günü (25 Temmuz 2020) çalışmalarına başlayacaktır. Plana göre Münster/Osnabrück havalimanı test
merkezi, Salı günü testlere başlayacaktır (28 Temmuz 2020). Eyalet yönetimi, Johanniter Unfallhilfe ve
Köln şehri tarafından işletilen test merkezini Köln/Bonn havalimanında entegre etmeyi planlıyor.
Sağlık Bakanı Karl-Josef Laumann şu açıklamayı yaptı: “Riskli alanlardan gelen düzenli uçuş
bağlantılarına sahip tüm Kuzey-Ren Vestfalya havalimanlarında test merkezleri kurulacaktır. Bu,
özellikle tatil sezonunda, koronavirüsün yayılmasını azaltmak için atılan bir diğer önemli adımı teşkil
ediyor. Başta Resmi Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği ve havalimanı operatörleri olmak üzere bu kadar
hızlı, bürokratik hantallıktan uzak ve pragmatik bir tavırla süreci bu kadar iyi ilerletmeyi mümkün kılan
herkese minnettarım.”
ASHIP Nordrhein Başkanı Dr Frank Bergmann şu açıklamayı yaptı: “Riskli alanlardan dönen yolcuları
doğrudan havalimanında koronavirüs testinden geçirme hedefleri doğrultusunda Düsseldorf NRW
Sağlık Bakanlığına yardım ettiğimiz için mutluyuz. Bakanlıkla yakın işbirliği içinde ve sadece birkaç
günde, Düsseldorf Havalimanında büyük ölçekli testlerin yapılabilmesinin gereksinimlerini karşılamış
bulunuyoruz. Gerekli güvenlik tedbirlerine uyarak iki veya üç doktor paralel olarak hastalardan sürüntü
örneği alabilmektedir. Testler günde dört kere doğrudan laboratuara gitmektedir. Genelde yolcular üç
gün içinde test sonuçlarını çevrimiçi olarak kontrol edebilmektedir.”
ASHIP Vestfalya-Lippe Başkan Yardımcısı Dr. Volker Schrage şunları belirtti: “Havalimanlarında riskli
alanlardan dönüş yapan seyahatçilerin doğrudan koronavirüs testinden geçmeleri sayesinde virüsün
Almanya’da yayılmasını daha da önlemek adına ciddi bir katkıda bulunuyoruz. Aynı zamanda dönen
yolcuların, sonuçların negatif çıkması halinde ev karantina dönemlerini ciddi oranda kısaltmış
oluyoruz.” Westfalya-Lippe havalimanlarında düzenli ve sade bir işbirliği sayesinde test merkezlerini
hızlı bir şekilde kurabildik!”
Düsseldorf, Dortmund ve Münster/Osnabrück havalimanlarındaki test merkezleri ASHIP tarafından
organize ediliyor. Sözleşmeli doktorlar ve ilgili tıbbi personel testleri gerçekleştiriyor. Köln/Bonn
havalimanında Johanniter Unfallhilfe testleri organize etmeye ve gerçekleştirmeye devam edecektir.
Dört havalimanında da Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı, pandemi sırasında dönüş yapan
yolcuları ilgilendiren bilgi materyalleri dağıtmaya devam edecektir (dört dilde mevcuttur: Almanca,
İngilizce, Fransızca ve Türkçe) (https://www.mags.nrw/coronavirus).
Sağlık Bakanı Laumann, tüm sakinlerin Koronavirus Gelen Yolcu Kurallarının gereksinimlerine uyması
gerektiğini tekrar vurguladı: “Yönetmelikler yasal olarak herkes için bağlayıcıdır. Ve bir seyahat alanına
seyahat eden herkes neden orada olduğunu bilmek zorundadır. Dolayısıyla riskli alanlara yolculuk
eden herkesin dönüşte karantina sürecinden geçmesini veya 48 saatten daha eski olmayacak şekilde
negatif bir test sonucunu doğrulayabilmelerini bekliyoruz. Riski paylaşan toplum adına,
havalimanlarındaki test merkezleriyle ek bir hizmet sağlamış oluyoruz. Virüsle mümkün olduğunca
etkili şekilde mücadele edebilmek için hepimiz kurallara uymalıyız.”
Arkaplan Bilgisi:
Mevcut rakamlara göre şu anda RKI tarafından risk alanları olarak tanımlanmış yerlerden gelmekte
olan ve Düsseldorf, Köln/Bonn, Dortmund ve Münster/Osnabrück havalimanlarına varış yapan
yaklaşık olarak 15.000’den fazla yolcuya sahip 160’dan fazla uçak bulunmaktadır. Alan listesi sürekli

olarak RKI tarafından güncellenmektedir. Kuzey Ren-Vestfalya Gelen Yolcu Koronavirüs Kurallarının
gereksinimleri uyarınca, NRW’ye girmeden önce 14 gün dahilinde riskli alanda bulunmuş olan,
dışarıdan gelen yolcuların karantina sürecinden geçmesi ve ilgili sağlık birimlerini bilgilendirmesi
zorunludur. Bu sorumluluk, diğerlerine ek olarak, güncel bir negatif test sonucunu doğrulayabilen
kişiler için geçerli değildir. Bu gereksinimlerin ihlal edilmesi Enfeksiyon Koruma Yasası uyarınca idari
suç olarak cezalandırılabilmekte olup, 25.000 Euro’ya kadar ceza verilmesine tabidir.
Sorunuz varsa lütfen Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı basın ofisine gönderiniz telefon: 0211 855-3118.
Bu basın metnine eyalet yönetiminin web sitesi olan şu adresten de ulaşılabilir: www.land.nrw
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