
Korona Ülkeye Giriş Yönetmeliği - 31 Ekim'e kadar 

yürürlükte kalacaktır 

Kimler ülkeye girişte evde karantinaya girmek zorunda? 

Federal hükümet ve eyaletler, riskli bölgelerden gelen yolcuların genellikle 14 gün 

karantinaya alınması gerektiği konusunda anlaşmaya varmıştır. Kuzey Ren-Vestfalya'da 

bu konsensüs, Korona Ülkeye Giriş Yönetmeliği kapsamında uygulanmaktadır. 

Riskli bir bölgeden ülkeye giriş yaptıktan sonra sağlık 

müdürlüğüne bildirimde bulunmam gerekir mi? 

Evet. Riskli bölgeden Kuzey Ren Vestfalya'ya giriş yapan herkes, sorumlu sağlık 

departmanına başvurmalı ve onları risk bölgesinde kalacağı konusunda bilgilendirmelidir. 

Bildirim yükümlülüğüne ilişkin istisnalar mevcut mudur? 

Evet - "Karantina yönetmeliğinde istisnalar var mı" sorusuna bakın. 

Hangi ülkeler riskli bölge olarak kabul edilmektedir? 

Bir bölgeyi risk bölgesi olarak sınıflandırma, Federal Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve 

Federal İçişleri Bakanlığı'nın ortak analizi ve kararına dayanmaktadır. Değerlendirme, 

100.000 kişi başına düşen yeni enfeksiyon sayısını ve salgının türü (yerel olarak sınırlı veya 

yaygın) ve enfeksiyonu kontrol altına almak için alınan önlemleri dikkate alır. Mevcut risk 

alanlarına genel bir bakış burada bulunabilir. 

Karantina düzenlemesine ilişkin istisnalar mevcut mudur? 

Ülkeye girişten en fazla 48 saat önce yapılmış negatif korona testi varsa karantina 

yükümlülüğü geçerli değildir. Test sonucunun belirlendiği zaman dilimi,  geçerli süre için 

belirleyicidir. Test daha sonra Almanya'da yapılabilir; ancak daha sonra test sonucu alınana 

kadar karantina kurallarına uyulmalıdır. Ek olarak, aşağıdaki istisnai kurallar geçerlidir: 

 Zorlayıcı mesleki nedenlerle veya eğitim amacıyla veya acil tıbbi tedavi için 5 güne 

kadar riskli bölgeye seyahat edebilir veya riskli bir bölgeden geliyorsanız Kuzey Ren-

Vestfalya'ya gidebilirsiniz. 

 Özel sosyal veya ailevi nedenlerle (örn. Ortak velayet, misafir eş, birinci ve ikinci 

derece akrabalar vb.) 3 güne kadar riskli bir bölgeye seyahat edebilir veya bir risk 

bölgesinden geliyorsanız Kuzey Ren-Vestfalya'ya gidebilirsiniz. Ancak her iki 

durumda da, riskli bir bölgeden gelirken bunu yerel sağlık müdürlüğüne bildirmeniz 

gerekir. 7 Ekim'den itibaren, bir kolaylık sağlama adına, yukarıda belirtilen 

nedenlerden biri nedeniyle düzenli olarak bir risk bölgesine seyahat eden veya riskli 

bir bölgeden Kuzey Ren-Vestfalya'ya giden kişilerin bunu sadece bir kez bildirmesi 

yeterli olacaktır. 

 Karantina yönetmeliği aynı zamanda Kuzey Ren Vestfalya'dan (geceleme yapmadan) 

geçen kişiler için de geçerli değildir. "Küçük sınır trafiği" denen şeyin bir parçası 



olarak, riskli bir bölgeye seyahat edebilir veya bir risk bölgesinden 24 saate kadar 

Kuzey Ren Vestfalya'ya giriş yapabilirsiniz. Bu kısa süreli kalışlar için 7 Ekim'den 

itibaren yerel sağlık müdürlüğüne bildirimde bulunma zorunluluğu yoktur. 

Tüm istisnalar, sadece COVID-19 hastalığının semptomları olmadığı sürece geçerlidir. 

Karantina kurallarına uymazsam ne olur? 

Karantina kurallarına uymayanlar, örneğin konaklama yerlerini terk etmek  veya ziyaretçiler 

kabul etmek, bir idari suç işlemiş sayılmaktadır. Bu, 25.000 Euro'ya kadar para cezası ile 

cezalandırılabilir. 

Kuzey Ren-Vestfalya'daki riskli bölgelerden dönen 

yolcular, kendileri için havaalanlarında korona testi 

yaptırabilirler mi? 

Evet. Kuzey Ren-Vestfalya'daki dört havalimanında, riskli bölgelerden dönen yolcular şu 

anda ücretsiz olarak korona virüsü kapsamında test edilebiliyor. 

Test sonucu ne zaman belli olur? 

Yolcular genellikle testin nasıl sonuçlandığını üç gün içinde online olarak kontrol edebilir. 

Korona Ülkeye Giriş Yönetmeliğine göre, negatif bir test sonucu alınana kadar evde 

karantinada kalma mecburiyeti bulunmaktadır. 

Riskli bölgelerden dönen yolcuların test edilmesi gerekiyor 

mu? 

Riskli bir bölgeden Kuzey Ren Vestfalya'ya seyahat eden herkes, sorumlu sağlık müdürlüğü 

tarafından talep edildiğinde negatif bir test sonucunu bildirmelidir. Buna uymayan kişiler, 

korona virüs için tıbbi muayeneye tahammül etmek zorundadır. İhlaller para cezasına 

çarptırılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 



Karantina - Düzenlemeleri 

"Karantina" ne demektir? 

"Karantina", bulaşıcı olduğundan şüphelenilen veya virüsü saçan kişilerin geçici olarak 

ayrıştırılmasıdır. Bir kişi, doğrulanmış bir enfeksiyon nedeniyle ayrıştırılmışsa, genellikle 

karantina değil, izolasyondan söz edilir. 

Karantinanın amacı nedir? 

Karantina, hepimizi koronavirüs enfeksiyonundan korumaya hizmet ediyor ve hastalığın 

yayılmasını engellemeyi amaçlıyor. 

Ne zaman karantina altına girmeliyim? 

Resmi olarak ne zaman öngörülmüşse, o zaman. Yüksek enfekte olma riski varsa resmi olarak 

bir düzenleme yapılır. Son iki hafta içinde laboratuvar onaylı COVID-19 teşhisi olan hasta bir 

kişiyle temas kurduysanız,  yüksek bir risk var demektir. Yakın temas, hasta kişiyle en az 15 

dakika konuştuğunuz veya kişi bulaşıcı iken size dönük öksürdüğü veya hapşırdığı anlamına 

gelir. 

  

Resmi bir düzenlemeye bakılmaksızın, riskli bir bölgeden Kuzey Ren-Vestfalya'ya giren 

herkes de karantina altına alınmalıdır. Karantina 14 gün sürer. 

Karantina kuralının herhangi bir istisnası var mı? 

Belirleyici olan, yetkili makamın bu konuda ne türde bir düzenleme yaptığıdır. 

  

Karantina yükümlülüğü, girişten 48 saatten daha fazla olmamak üzere, negatif korona testi 

yapılması durumunda riskli bölgelerden dönenlere uygulanmaz. Test Almanya'da yapılabilir; 

ancak daha sonra test sonucu alınana kadar karantina kurallarına uyulmalıdır. Ek 

olarak, aşağıdaki istisnalar geçerlidir:: 

 Zorlayıcı mesleki nedenlerle veya eğitim amacıyla veya acil tıbbi tedavi için 5 güne 

kadar riskli bölgeye seyahat edebilir veya riskli bir bölgeden geliyorsanız Kuzey Ren-

Vestfalya'ya gidebilirsiniz. 

 Özel sosyal veya ailevi nedenlerle (örn. Ortak velayet, misafir eş, birinci ve ikinci 

derece akrabalar vb.) 3 güne kadar riskli bir bölgeye seyahat edebilir veya bir risk 

bölgesinden geliyorsanız Kuzey Ren-Vestfalya'ya gidebilirsiniz. Ancak her iki 

durumda da, riskli bir bölgeden gelirken bunu yerel sağlık müdürlüğüne bildirmeniz 

gerekir. 7 Ekim'den itibaren, bir kolaylık sağlama adına, yukarıda belirtilen 

nedenlerden biri nedeniyle düzenli olarak bir risk bölgesine seyahat eden veya riskli 

bir bölgeden Kuzey Ren-Vestfalya'ya giden kişilerin bunu sadece bir kez bildirmesi 

yeterli olacaktır. 

 Karantina yönetmeliği aynı zamanda Kuzey Ren Vestfalya'dan (geceleme yapmadan) 

geçen kişiler için de geçerli değildir. "Küçük sınır trafiği" denen şeyin bir parçası 

olarak, riskli bir bölgeye seyahat edebilir veya bir risk bölgesinden 24 saate kadar 

Kuzey Ren Vestfalya'ya giriş yapabilirsiniz. Bu kısa süreli kalışlar için 7 Ekim'den 

itibaren yerel sağlık müdürlüğüne bildirimde bulunma zorunluluğu yoktur. 



 

Tüm istisnalar, yalnızca COVID-19 hastalığının semptomları olmadığı sürece geçerlidir. 

Karantina sırasında nelere dikkat etmeliyim? 

Karantina, ev içi tecrit demektir. Konaklama, karantina bitimine kadar bırakılmamalıdır. 

Ziyaretçiler eve alınmamalıdır. Karantinadaki kişiler sorumlu sağlık müdürlüğü tarafından 

izlenir. 

Karantina kurallarına uymazsam ne olur? 

Karantina kurallarına uymayanlar, bir idari suç işlemiş sayılmaktadır. Bu, 25.000 Euro'ya 

kadar para cezası ile cezalandırılabilir. 

 

 

 


