
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Enfeksiyondan Korunma Yasası (IFSG) kapsamında düzenleme 
burada: Kanunen yurtiçi karantina ayrımcılık teblikatı 

 

Sayın Bayan      , 

 

maruz kaldıḡınız ve sizden kaynaklanabilecek enfeksiyon riski taṣıyan bir kiṣi olarak kabul 
ediliyorsunuz. 

 

1. Bu nedenle § 30 (1) madde  2 IfSG uyarısınca şimdi bu tarihten       bu tarihe 

      kadar  bir ev karantinasına uymanız zorunludur. 

Bu iki haftalik süre zarfında, sağlık kurulunun açık rızası olmadan, evinizden 
çıkmanız yasaktır. Ayrıca bu süre içinde evinizde sizinle yaṣamayan kişilerden 
ziyaret almanız da yasaktır. 

 

2.  § 29 IfSG genelgesine göre, sağlık dairesi tarafından gözleme tabi tutulma. 

Daha sonra Sağlık Bakanlığı temsilcileri tarafından yapılan muayene 
materyallerinin, özellikle gerekli dış muayeneleri, deri ve mukoza lekelerini, kan 
örneklerini ve röntgen muayenelerini ve istek üzerine gerekli muayene materyallerini 
incelemeleri ve geri çekilmeleri gerekmektedir. Sağlık kurulunun emirlerine uymak 
zorundasınız. Sağlık kurulu tarafından çağrılabilirsiniz. Buna ek olarak, sağlık 
kurumu temsilcisinin sorgulama veya inceleme amacıyla evinize girmesine izin 
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vermek ve talep üzerine, sağlığınızı etkileyen tüm durumlar hakkında bilgi vermekle 
yükümlüsünüz. 

Ana ikametgahınızda veya ikametgahınızın en az 3 iş günü önceden değiştirilmesini 
saḡlık bölümüne bildirmekle yükümlüsünüz. 

 

3. Salgının sonuna kadar, şunları yapmalısınız: 

• vücut ısınızı günde iki kez ölçün; 

• belirtiler için günlük not almanız, 

Vücut ısısı, genel aktiviteler ve diğer kişilerle temaslarınzı 
(son günlerde lütfen hatırladığınız kadarıyla) günlük bir deftere not alınız. 

Buna ek olarak, aşağıdaki hijyen kurallarına uyulmalıdır: Mümkünse, durulabilir bir odada 
tek bir konaklama olduğundan emin olun.  Odayı düzenli aralıklarla iyice havalandırın. Bu 
aynı zamanda birkaç kişi (örneğin tuvalet, banyo, mutfak) tarafından kullanılması gereken 
odalar için de geçerlidir. 

Özellikle bir risk grubuna (bağışıklık baskılanmış, kronik hasta, yaşlı) ait kişiler için, kişilerin 
sayısını ve yakınlığını mümkün oldukҫa en iyi şekilde sınırlandırın. Gereksiz bir ziyaret 
almayın. Oldukca ayrı odalarda zaman geҫirmeye ve yemeklerinizi bile aiele fertlerinizle bir 
arada yememeye ҫalıṣın.  

Evinizin dışındaki kişilerle, kisisel görüsmelerde bulunmayın. Eviniz dıṣında ağız-burun 
koruması takın ve baska insanlardan mümkün olduğunca uzak durun. Bu mümkün değilse, 
en az 1-2 metre mesafe koyun. 

 Öksürürken, hapşırırken diğerlerinden uzak durun ve yüz çevirin; Kol ağzınızın ve 
burnunuzun önünde bükülün veya hemen kapalı bir kapta bertaraf bir mendil kullanın. 
Ellerinizi düzenli olarak (en az 30 saniye) su ve sabunla iyice yıkayın ve gözlere, buruna ve 
ağıza dokunmaktan kaçının.  

Saḡlık dairesi sizinle günlük kontakta bulunup saḡlınız hakkında bilgi alacak. 

Eḡer hastalık semtomalarinda geliṣim fark ederseniz, bunu lütfen Saḡlik dairesine bildirin. 
Ayrıca doktor tedavisine ihtiyaҫ duyarsan℩z, önceden durumunuzu bildirin ve Corona virusu 
hastasiyla kontakda bulunduḡunuzu söyleyin.   

Yerel sağlık kurumuna başvurmak için lütfen aşağıdaki telefon numarasını kullanın: 02323 
163800 

 

Gerekçe: 

Yetkinlik dayanıṣması (28 Kasım 2000 tarihli Enfeksiyondan Korunma Kanunu (SGV) 
kapsamında Sorumlulukların Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik 3. Nrw. 2126).  

Burada bulunan bilgilere göre, sizde bir COVID19 enfeksiyon riski taṣıyan biriyle kontakda 
bulunduḡunuz tespit edilmişdir. Bu yüzden sizde bu virusun taṣıyıcısı olarak görülüp baṣka 
kiṣilerede bu hastalıḡı bulaṣtırma riskiniz vardır. 



 

 Bu coronavirus (2016-nCoV),  IfSG § 6 madde 1 ve § 7 madde 1 göre kayıda alınması 
gereken bulaṣıcı bir hastalıktır.  Aralık 2019'da Wuhan/Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya 
çıkmıṣtır.  

 

Covid-19 hastalığının Almanya'da yayılmasına karşı alınan koruyucu önlemler hakkında, 
kapsamlı teknik bilgiler internette aşağıdaki linklerden bulunabilir:  

www.infektionsschutz.de/coronavirus-2019-ncov.html (Federal Sağlık Eğitim Merkezi) 

www.rki.de/covid-19 (Robert Koch Enstitüsü) 

 

Önerilen tedbir hakkında önceden telefonla bilgilendirildiniz. 

Paragraf 1'de. 

 

IfSG kanunlarının § 28 madde 1 ve cümle 1, § 30 madde 1 ve cümle 2 göre, hasta kişiler, 
hastalık şüphelileri, bulaşıcı şüpheliler,  mümkün olduğu sürece, bulaşıcı hastalığın 
yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almalıdırlar ve Kuzey Ren-Vestfalya İdari Usul 
Kanunu'nun § 40 göre, bu tedbirler hastalḡın bulaṣmasını engellemek için emredilebilir. 

SARS-CoV-2 virüsü ile enfeksiyon nedeniyle, her durumda hastalık şüphesi olarak kabul 
edilir. IfSG'nin 7 no'lu kanununa göre şüpheli virus tasıyıcısı olarak görülmektedir.  Bulaşıcı 
hastalığın varlığını düşündüren semptomlar bu kişide farkedilmesede, hasta olan kişiye 
kontakta bulunmuṣ olması yeterlidir.    

Tek yapmanız gereken, herhangi bir enfeksiyon riski kalmayana kadar, evinizde kalmaktır.  
Ayrıştırma dan kaynaklanan kısıtlamalar bu patojenin popülasyona yayılmasını önleme 
amacı ile hazırlanmıṣtır. Ayrılığın yurt içinde yürütülmesiyle, endişeleriniz mümkün 
olduğunca dikkate alınır. Hareket özgürlüğünüzü kısıtlamak ve belirli bir süre için diğer 
insanlarla iletişim kurmak, mevcut sağlık riski olarak kabul edilmektedir. 

Benim emrimde, tıbbi bilgilere göre enfeksiyon riskinin durumuna göre, genelgenin 
kaldırılabilmesi için özel bir hüküm verilir. Söz konusu tedbirin süresi, Yüksek Devlet Sağlık 
Otoriteleri Derneği Enfeksiyondan Korunma Çalışma Grubu (AOLG) ile koordine edilen ve 
hastalığın bilinen seyrine dayanan mevcut tıbbi bulgular olarak, izolasyon tedbirlerinin 
kaldırılması ve hastaneden cikartilma kriterlerine dayanmaktadır. 

Sağlığınız kötüleşirse, mümkün olan en kısa zamanda hastanede tıbbi tedavi ve bakıma 
gidebilirsiniz. Ev karantinasi emrinin bunu engellemediği özellikle belirtilir. 

 

Paragraf 2'de. 

Gözlemin yasal dayanağı § 29 OfSG'dir. Gözlemin amacı, enfeksiyondan korunma 
amacıyla bir hastalığın veya şüpheli hastalığın ilerlemesini engellemek ve gelişimini 
izlemektir. Başlangıçta alınan önlemler, enfeksiyon riskinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, 
hastalığın ne şekilde olduğunu ve ilişkili enfeksiyon riskinin ne olduğunu ve aslında 
patojenin popülasyonda yayılma riskinin olduğunu ve gerekirse daha fazla koruyucu önlem 
alınabilmek için gereklidir. Buradada hastalıkların yayılmasına karşı koruma ve sağduyu, 
toplumsal çıkarlarına karşı sağlık risklerinin kontrolü özel kamu yararı tartılır. Fiziksel 



 

muayeneler ve dış örnekleme size ciddi bir yük taşımaz. Gerekli kan toplama ve röntgen 
muayenesi, özellikle sadece sağlık personeli tarafından gerçekleştirildiği için, yasa 
koyucunun (§ 29 s. 2 cümle 6 IfSG) iradesine göre kabul edilecek ciddi müdahalelerdir. 

 

Paragraf 3'te. 

 

Sağlık durumunuzu kendi gözetlemeniz ve belgelemeniz, IfSG'nin § 29 madde 2 uyarısı, 
sağlık durumunuz hakkında bilgi verme ve kuralları yerine getirme yükümlülüğüne hizmet 
eder. Bu karardaki değişebilecek önlemler için uygun bir bilgi kaynağı oluşturur. Kendi 
çıkarınıza yönelik kontroller ve kayıt tutma yükümlülükleri size gereksiz bir yük getirmez. 

Notlar: 

Paragraf 1'de belirtilen aile içi karantina ihlalinin, IfSG'nin 75(1) (1) paragrafı uyarınca iki 
yıla kadar hapis veya para cezasına çarptırılmasıyla cezalandırılabilecek bir suç teşkil 
ettiğini belirtmek isterim. 

 

Madde 2'de belirtilen soruşturma ve tebligat yükümlülüklerinin ihlali ve atama hakkı, § 73 
madde 1a No. 6, 12 ve 13'e göre ve madde 2  IfSG baglantısıyla 25.000,00 EUR'ya kadar 
para cezası ile cezalandırılır. 

 

Eğer yurtiçi karantina emirlerine uymazsanız, karantina uygun bir kapalı tesise 
yerleştirilerek uygulanabilir. Kişinin özgürlüğünün temel hakkı (Temel Kanunun 2 nci 
maddesi) bu hususta kısıtlanabilir. Aile Meseleleri ve Gönüllü Yargı(FamFG) ve 7. Usul 
kanunuda bu durumda geҫerlidir. 

 

Rechtsbehelfsbehelfsbelehrung: 

 

Bu karara karşı bir dava açabilirsiniz. Dava, bu kararın bildirilmesinden itibaren bir ay içinde 
Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen'deki idari mahkeme huzurunda 
yazılı olarak veya o mahkeme nin yetkilisinin kaydına yapılmalıdır. Dava, İdare Mahkemesi 
Yönetmeliği'nin 10 Ekim 2013 tarihli kanunla değiştirilen 55a maddesi uyarınca elektronik 
bir belge olarak da açılabilir (BGBl. I s. 3786). 

24 Kasım 2017 tarihli Elektronik Yasal Trafik Teknik Çerçevesi ve Özel Elektronik 
Düzenleme Posta Kutusu (Elektronik Yasal Trafik Yönetmeliği) ile ilgili yönetmelik ve 
versiyon (BGBl. I s. 3803) değiştirilmiştir.  

IfSG'nin Paragraf 16(8) ile birlikte Paragraf 28(3) uyarınca, itirazınız yukarıda yasal 
uygulanması gereken tedbirleri  etkilemez. 

 

 



 

İçten dileklerimle 

Adına 
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Name       
Straße       
Ort       
                                  Datum       
 
Zustellungsvermerk: 
 
Der vorliegende Bescheid ist am _     __ um __     _ zugestellt worden. 
 
 
________________________ 
Unterschrift 


