Karantina bilgileri-Covid 19
Tüm karantina yükümlülükleri Kuzey-Ren-Vestfalya karantina Yönetmeliği
Corona nedeniyle tabiki geçerli.
Sağlık Departmanından ayrı bir karantina kararı veya yazılı talimat gerekli değildir.
Pozitif PCR testi zaten karantinayı tetikliyor. Pozitif PCR Testi için test sertifikası
İşverenler,düzenleyici ofis vb. Için kanıt olarak yeterlidir.

Genel bilgi
Bu bilgiler Märkische Kreis Web sitesinde çeşitli dillerde mevcuttur.

https://www.maerkischer-kreis.de/corona/quarantaene/index.php
Märkische Kreis bölgesindeki sertifikalı test merkezi bilgilerini burada bulabilirsiniz.
hhps://www.maerkischer-kreis.de/corona/schnelltests/Info buerger/Index.php.
Kuzey-Ren-Vestfalya eyaletinin tüm geçerli corona düzenlemelerini burada bulabilirsiniz.
hhps://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlichereglungen-nrw.
Hijyen önlemeri hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
https:/www.rki.de/DE/Content/infAZ/N/Neuartiges Coronavirus/Quarantaene/hat

Enfekte kişi için karantina
-Aşılanmış/iyileşmiş kişiler için istisna yoktur
-Genel olarak tam 10 gün
.ilk pozitif testten hesaplanir.
.test yapılan gün sayılmamaktadır.
.PCR testi pozitif hızlı test için kontrol olarak yapıldıysa,karantina pozitif hızlı testen hesaplanır.
.Karantina sonunda test gerekmez ancak hızlı bir test önemle tavsiye edilir.
7 gün sonra erken ücretsiz test mümkün.
.Sertifikalı bir test merkezinde veya bir doktorda hızlı bir test yaptıra bilirsiniz.

Karantinanın 7 inci gününden daha erken olamaz. Ancak en erken 7 inci günün
sonunda testin negatif çıkması ile karantina sona erer.
. Test sonucu 14 gün saklanmalı ve istenmesi halinde asayiş ve sağlık departmanı ibraz edilmelidir.
Hesaplama örneği:
. 01.02 positif hızlıtest . PCR kontrol test 02.02 PCR- sonucu positif 03.02

. Karantina 01.02 den hesaplanır.
. 10 günlük karantina olmak üzere 11.02 dahil.
. 7 gün karantina negatif hızlı testle 08.02.
. Test sonucu negatif çıkarsa karantina 08.02 sonuna
ayrıca bildirimde bulunulmasına gerek yoktur.

kadar sona erebilir, sağlık departmanına

-Hastanelerde ve yatan hasta tesislerinde çalışanlar için (örneğin.bakım) işe başlamak için daha katı
kurallar geçerlidir. Işe başlamadan önce işvereninizle mutlaka irtibata geçiniz.
-Hasta kişi on günlük karantinadan sonra hala hastaysa karantina uzatılmaz. Çalışamaz raporu doktor
tarafından belgelenmelidir.
Ilgili kişi
Hasta bir kişinin hane halkı için karantina.
-

-

Genel olarak tam 10 gün.
. Hanedeki hasta kişinin ilk pozitif testinin yapıldığı günden itibaren hesaplanır.
. Karantina sonunda sonunda test gerekmez.
Erken ücretsiz test 7 gün sonra mümkün.
. Karantinanın 7 inci gününden daha erken olmamak kaydıyla, sertifikalı bir test merkezinden
veya doktorda hızlı bir test yapın. Ancak en erken 7 inci günün sonunda testin negatif çıkması ile
karantina sona erer.
. Sadece Okul çoçukları ve Kreş çoçuklari için en erken ücretsiz test karantinanın 5 inci gününde
mümkündür.
. Karantina en erken 5 inci günün sonunda testin negatif çıkmasıyla sona erer.
. Sağlık Departmanı fesih konusunda bilgilendirilmelidir. Bildirim aşağıdaki çevrimiçi form
kullanılarak yapılmalıdır.
https://Formular.kdz-ws.net.443/metaform/Form-Solutions/sid/assistant/

. Negatif test sonucu 14 gün saklanmalı ve talep üzerine asayiş dairesine veya Sağlık deparmanına
ibraz edilmelidir.
-Hesaplama örneği: yukarıya bakın.
!!! Tam aşılanmış kişiler temas karantinasından muaftır.
Tamamen aşılanmış.
3 aşı
(Johnson içinde 3 aşı

3 üncü aşıdan hemen

bitiş tarihi yok

sonra

gerklidir).
Iyleşmiş sonra 1 inci aşı

hemen aşıdan sonra

bitiş tarihi yok

1 inci aşı sonra iyileşmiş

positif PCR testen

bitiş tarihi yok

28 gün sonra
Iyileşmìş ama aşısız

positif PCR testen

positif PCR testen

28 gün sonra

90 gün sonra

2 aşılı

2 inci aşıdan

2 inci aşıdan

(Johnson içinde 2 inci

14 gün sonra

90 gün sonra

Aşı gereklidir)

-Hastalık belirtileri ortaya çikar çikmaz, doktorun muayenehanesinede PCR testi
yaptırma zorunluluğu vardır.
-Hanedeki diğer kişiler hastalanırsa, hasta olmayan hane halkı üyelerinin karantina süresi daha fazla
uzatilmaz. Ancak daha sonra tam 10 günlük karantinaya uyulmalıdır.
7 inci günden itibaren ücretsiz bir test artık mümkün değil.
Temaslı kişiler hane dışında
-Enfekte olan kişi, testten 2 gün öncesine kadar yakın temasta bulunan kişileri
bilgilendirmekle yükümlüdür.
-Bu kişiler herhangi bir karantina yükümlülüğüne tabi değildir, enfekte kişiyle yakın
Temastan itibaren 10 gün içinde olmalıdır.

. Kendinizi mümkün oldugunca izole edin .
. Temasları azaltın .
. Mümkünse evden çalışın.
. Kendinizi dikkatlice gözlemleyin.

!!! Tam olarak aşılanmış kişiler de bu irtibat kişisi yükümlülüklerinden muaftır .

-

Hastalık belirtileri ortaya çikar çıkmaz, doktorun muayenehanesinde PCR testi
yaptırma zorunluluğu vardır.

Märkische Kreis sağlik deparmanı sizinle iletisime geçmeyecektir.

Sağlık departmanının sorgular için erişilebilirliği
Telefon:02351/966-7270
e-mail: Covid-19@maerkischer-kreis.de

Şu an iş yoğunluğundan dolayı aramalarınızda bekleme süresi uzun olabilir.

Iş birliğiniz için teşekkürler
Märkischer Kreis Sağlık departmanı

