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Karantina yükümlülüğü 

Korona virüs testinizin pozitif bir sonuç göstermesi durumunda 10 gün süreyle evinizde 
karantinada kalmalısınız. Yapılan testin PCR veya hızlı test olması fark etmez. 

10 gün sonra halen hastalık belirtilerinin bulunması durumunda, belirtiler kaybolana değin 
karantinada kalmanız gerekir. 
 
Karantinaya çekilmenizin sorumluluğu kendinize ait olmaktadır. Büyük bir ihtimalle 
belediyenin sağlık dairesi sizinle irtibata geçmeyecektir. 

Yapılan ve pozitif sonuç gösteren bir hızlı testten sonra kontrol amacıyla uygulanan bir PCR 
testin negatif çıkması durumunda karantinayı kendi başınıza hemen sonlandırabilirsiniz. 
 
Karantina süresinin kısaltılması 

Karantina başlangıcından 7 gün sonra 48 saat boyunca hastalık belirtilerinin bulunmaması 
durumunda karantinayı erkenden sonlandırabilirsiniz. 

Bunun için: 

• Negatif bir hızlı test 
• Veya negatif bir PCR-testi 
• Veya CT değeri 30’dan yüksek olan bir PCR testi 

sertifikasını gösterebilmelisiniz . 

Bu test en erken karantinanın 7. gününde yapılmalıdır. Karantina ondan sonraki günde 
sonlanır. 
İlgili test sertifikasını en az 1 ay süreyle saklayıp yetkili makamın isteği üzerine göstermeniz 
gerekir. 
 
Hane halkı için karantina yükümlülüğü 

Enfekte olan bir kişiyle aynı hanede yaşamanız durumunda otomatik olarak derhal 
karantinaya çekilmelisiniz. O durumda karantina süresi genel olarak yine 10 gün olmaktadır. 
 
7 gün boyunca hastalık belirtisi göstermemeniz durumunda yetkili bir test merkezinde yapılan 
hızlı test veya PCR testinin negatif sonucuyla karantinayı erken sonlandırabilirsiniz . İlgili test 
sertifikas ını yine en az bir ay saklamalısınız. 
 
Öğrenciler karantina süresini negatif bir test sonucu göstererek 5 güne indirebilirler. 

Aşağıdaki istisnalarda karantina yükümlülüğü geçerli olmamaktadır: 

a) Tazeleme a şısı (Boosterimpfung) yaptırdınız,  
yani toplam olarak üç kez aşı oldunuz ; Janssen firmasının (Johnson & Johnson) aşısıyla her  
hangi bir kombinasyon da geçerli olur. 



b) Hem aşı olup hem hastalıktan iyileştiniz 
yani PCR testiyle tespit edilen bir korona enfeksiyonu geçirip ve ondan önce veya sonra en az 
bir kez aşı oldunuz. 

c) İki kez aşı oldunuz ve ikinci aşının üzerinden en az 14 günden uzun ama 90 günden k ısa 
bir süre geçti. 

d) Hastalıktan iyileştiniz ve enfeksiyonu tespit eden PCR testinin üzerinden geçen süre, 27 
günden uzun ama 90 günden k ısadır. 
 
Bu istisnalar sizin için geçerli olsa bile şunları tavsiye ederiz: 

• Başkalarıyla temaslarınızı azaltın. 
• Durumunuzu izleyin (ateş veya diğer belirtilere dikkat edin). 
• Başkalarıyla temaslarda tıbbi maske kullanın. 

Tüm bunları korona hastalığı geçiren kişiyle temasınızdan sonraki 14. güne kadar uygulayın. 
 
Hastalık belirtilerinin geli şmesi durumunda derhal karantinaya çekilmelisiniz ve en kısa 
zamanda bir PCR testi yaptırmalısınız. 
 
Temasta bulunduğunuz kişileri bilgilendirmekle yükümlüsünüz 

Son iki gün içinde temasta bulunduğunuz kişilere enfeksiyona yakalandığınızı bildirin. 

Temas edilen kişiler şöyle tanımlanır: 

• On dakikadan uzun bir süre ve 1,5 metreden yakın bir mesafede maske takmadan 
temas ettiğiniz kişiler. 

• Yetersiz veya hiç havalandırılmayan bir mekanda uzunca bir süre birlikte kaldığınız 
kişiler. 

Temasta oldu ğunuz kişilere 

• Temasta bulunduğunuz günden itibaren 10 gün süreyle kendilerini izole etmeleri, 
• Özellikle hane dışı ndaki diğer kişilerle ve büyük gruplarla birlikte kapalı mekanda 

kalmaktan kaçınmaları, 
• Mümkünse evden çalışmaları, 
• Diğer kişilerle kaçınılmaz temaslarda genel hijyen ve enfeksiyondan korunma 

kurallarına kesinlikle uymaları 

tavsiye edilir. 

Temasta bulundu ğunuz kişilerin kreş, okul, bakım evi gibi kurumlarla bağlantıları olmaları 
durumunda bu kurumlara girmemeleri ve onları bilgilendirmeleri gerekir. 

Belediyenin sağlık dairesi bu konuda bireylere yönelik özel talimatlar vermeyecektir. 

Sorular ve Cevaplar 

Diğer bilgiler ve sıkça sorulan soruların cevapları için internet sayfamıza başvurabilirsiniz: 
www.herne.de/regeln. 

 

http://www.herne.de/regeln


Açıklamalar 

Bu kuralların hukuki dayanağı Kuzey Ren Vestfalya Korona Test ve Karantina Yönetmeli ği’dir 
(geçerli versiyonu). Daha fazla bilgiye şuradan erişebilirsiniz: 
www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw 
 
İş vereniniz, ilgili makama (Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), Freiherr-vom-Stein-
Platz 1, 48147 Münster) sunacağı dilekçe üzerine Enfeksiyondan Korunma Temel Yönetmeliği 
56. maddesi gereği karantinanızdan dolayı meydana gelen kazanç kaybının tazminatını alır. 
 
Kazanç kaybı tazminatı alma hakkı bir Korona hızlı testinin pozitif çıkmasıyla geçerlilik kazanır. 
Daha fazla bilgi edinmek ve indirilebilen dilekçe formlarına şu internet sayfasından 
ulaşabilirsiniz: www.ifsg-online.de 
 

http://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw
http://www.ifsg-online.de/

