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Koronavirüs ile ilgili güncel düzenlemeler  
28.05.2021 ile 24.06.2021 arası geçerlidir 

 

 
Lütfen dikkate alın Kısa süreli değişiklikler olabilir! 

Bu bilgiler yasal olarak bağlayıcı değildir. 

NRW’DE KORONA KORUMA KURALLARI 

Korona Koruma Yönetmeliğine göre mevcut düzenlemelere genel bakış 

TEMEL BİLGİLER 

AHA + L + A kuralı ile korunmak  
Korona şüphesi ve test olanakları 
EN bölgesinde yardım/bilgi teklifleri 
Evde karantina 
Yurt dışında bir risk bölgesinde bulundum. Şimdi ne yapmalıyım? 
Korona aşısı: Kimler nasıl aşı randevusu alabilir ve aşılama nasıl yapılıyor? 

RESMİ KURUMLARDAN AYRINTILI BİLGİLER 

• Ennepe-Ruhr bölgesi korona bilgilendirmesi 
16TUwww.enkreis.deU16T 

• NRW korona özel sayfaları 
www.land.nrw 

• NRW Sağlık Bakanlığı 
www.mags.nrw 

• Entegrasyon görevlisi (korona hakkında birkaç dilde bilgi) 
www.integrationsbeauftragte.de 

• Federal hükümet  
www.bundesregierung.de 

• Federal Sağlık Bakanlığı (BMG) 
www.bundesgesundheitsministerium.de 

• Federal Sağlık Eğitimi Merkezi (BZgA) 
www.infektionsschutz.de 

• Robert Koch Enstitüsü (RKI) 
www.rki.de 

 

 

 

 

 

http://www.enkreis.de/
http://www.enkreis.de/
https://www.land.nrw/corona
http://www.mags.nrw/
http://www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
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Korona Koruma Yönetmeliğine göre mevcut 
düzenlemelere genel bakış 

Bir ilçede veya ilçeye bağlı olmayan bir şehirde vaka tablosu stabil olarak 100’ün altındaysa, - 28 Mayıs 2021 
Cuma günü itibariyle geçerli Kuzey Ren-Vestfalya Korona Koruma Yönetmeliği uyarınca açılma adımları üç 
aşamalı olarak uygulayacak. Değerler 100’ün üzerinde ise, Almanya Çapında Acil Durum kuralları geçerli olmaya 
devam edecek! 

İlçelerde veya ilçeye bağlı olmayan şehirlerdeki vaka seviyelerini günlük olarak  Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin 
Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı’nın web sayfasından (MAGS) takip edebilirsiniz. 

Aşağıdaki genel bakış tablosu, MAGS’in aşağıdaki özel sayfasından alıntıdır: https://www.mags.nrw/coronavirus-
regeln-nrw 

 3. kademe 
7 günlük vaka tablosu 
100 ila 50,1 arasında 

2. kademe 
7 günlük vaka tablosu 
50 ila 35,1 arasında 

1. kademe 
7 günlük vaka tablosu 
stabil olarak 35’in 
altında 

Temas sınırlamaları İki hanenin halkı sınırsız 
olarak kamuya açık 
alanda buluşabilir. 

Üç hanenin halkı sınırsız 
olarak kamuya açık 
alanda buluşabilir. 
  
Ayrıca, negatif test 
sonucu ile dilediği 
haneden on kişi ile 
kamuya açık alanlarda 
buluşabilir. 

Beş hanenin halkı sınırsız 
olarak kamuya açık 
alanda buluşabilir. 
  
Ayrıca, negatif test 
sonucu ile dilediği 
haneden 100 kişi ile 
kamuya açık alanlarda 
buluşabilir. 

Okul dışı eğitim Kişi veya içerik 
sınırlaması olmaksızın dış 
mekanlarda yüz yüze 
eğitim yapılabilir. 

İç mekanlarda sadece 
negatif test sonucu ile yüz 
yüze eğitime izin verilir. 

Şan/üflemeli 
enstrümanlarla müzik 
dersleri iç mekanlarda 
maks. beş kişi ile 
yapılabilir. 

Şayet sabit bir oturma 
planı varsa, negatif test 
sonucu ve mesafe kuralı 
olmaksızın yüz yüze 
eğitim yapılabilir. 

Negatif test sonucu ile 
san/üflemeli 
enstrümanlarla müzik 
dersleri iç mekanlarda 
maks. 10 kişi ile 
yapılabilir. 

Okul dışı eğitim teklifleri 
yeterli havalandırma ile 
maskesiz sabit bir oturma 
yeri varsa, mümkündür. 

Ülke çapındaki vaka 
tablosu da 35’in 
altındaysa, testsiz yüz 
yüze eğitime izin verilir. 

Çocuk/Gençlerin 
çalışması 

İç mekanlarda 10, dış 
mekanlarda yaş sınırı 
olmaksızın 20 negatif test 
sonucu olan gençler grup 
çalışmaları yapılabilir. 
  
Tatil çalışmaları ve 
seyahatleri ancak negatif 
test sonucu ile 
mümkündür. 

İç mekanlarda 20, dış 
mekanlarda yaş sınırı 
olmaksızın 30 negatif test 
sonucu olan gençler grup 
çalışmaları yapılabilir. 
  
Grup çalışmaları iç 
mekanlarda maskesiz 
olarak yapılabilir. 

Yaş sınırı olmaksızın iç 
mekanlarda 30, dış 
mekanlarda 50 kişilik grup 
çalışmaları testsiz 
yapılabilir. 

 

https://www.mags.nrw/
https://www.mags.nrw/
https://www.mags.nrw/coronavirus-regeln-nrw
https://www.mags.nrw/coronavirus-regeln-nrw
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Kültür Dış mekanlarda 500 
kişilik etkinlikler, oturma 
planı, negatif test sonucu 
ve satranç tahtası 
modeline göre bir oturma 
düzeni ile düzenlenebilir. 
  
İç mekanlarda konser, 
tiyatro, opera, sinema gibi 
maksimum 250 kişilik 
etkinlikler, oturma planı, 
negatif test sonucu ve 
satranç tahtası modeline 
göre bir oturma planı ile 
düzenlenebilir. 
  
Dış mekanda profesyonel 
olmayan test çalışmaları 
kişi sınırlaması 
olmaksızın yapılabilir. İç 
mekanlarda ise 20 kişi 
sınırı, negatif test sonucu 
ve san/üflemeli 
enstrümanlar olmaksızın 
mümkündür. 

İç mekanlarda konser, 
tiyatro, opera, sinema gibi 
maksimum 500 kişilik 
etkinlikler, oturma planı, 
negatif test sonucu ve 
satranç tahtası modeline 
göre bir oturma planı ile 
düzenlenebilir. 
  
İç mekanda profesyonel 
olmayan ve san/üflemeli 
enstrümanlarla test 
çalışmaları maks. 20 kişi 
ve negatif test sonucu ile 
yapılabilir. 
  
Müzeler vs. randevusuz 
açılabilir. 

İç ve dış mekanlarda 
tiyatro, opera, sinema gibi 
maksimum 1.000 kişilik 
etkinlikler, oturma planı, 
negatif test sonucu ve 
satranç tahtası modeline 
göre bir oturma düzeni ile 
düzenlenebilir. 
  
İç mekanda profesyonel 
olmayan ve san/üflemeli 
enstrümanlarla test 
çalışmaları 30 ila 50 kişi 
ve negatif test sonucu ile 
yapılabilir. 
  
1 Eylül 2021 itibariyle: 
Maksimum 1.000 seyirci 
ile müzik festivalleri 
negatif test sonucu ve 
onaylanmış bir konsept 
mevcutsa, düzenlenebilir. 

Spor Spor tesislerinde ve spor 
tesisleri dışında temassız 
dış mekan sporları maks. 
25 kişi ile yapılabilir. 
  
Spor yapmak için açık 
havuzlar (güneşlenme 
alanı hariç) negatif test 
sonucu şartıyla açılabilir. 
  
Yüzdelik kapasite sınırı 
olmaksızın dış 
mekanlarda negatif test 
sonucu ve oturma planı 
şartıyla maks. 500 
seyirciye izin verilir. 

Dış mekanlarda maks. 25 
kişi ile temas sporlarına 
ve kişi sınırlaması 
olmaksızın temassız 
sporlara izin verilir. 
  
İç mekanlarda temasız 
sporlara (fitness 
stüdyoları dahil) kişi 
sınırlaması olmaksızın 
izin verilir. 
  
İç mekanlarda maks. 12 
kişi ile temas sporları 
temas izlemesi ve negatif 
test sonucu ile izin verilir. 
  
Dış mekanlarda maks. 
1.000 seyirciye 
(kapasitenin yüzde 33’ü) 
testsiz izin verilir.  
  

 
İç mekanlarda, negatif 
test sonucu, oturma planı 
ve satranç tahtası 
modeline göre bir oturma 
düzeni ile maks. 500 
seyirciye izin verilir. 

Negatif test sonucu ile iç 
ve dış mekanlarda maks. 
100 kişi ile temas 
sporlarına izin verilir. 
  
Dış mekanlarda 1.000’in 
üzerinde seyirciye izin 
verilir (kapasitenin yüzde 
33’ü)  
  
İç mekanlarda maks. 
1.000 seyirciye 
(kapasitenin yüzde 33’ü) 
oturma planı, negatif test 
sonucu ve satranç tahtası 
modeline göre bir oturma 
düzeni ile izin verilir. 
  
Ülke çapındaki vaka 
tablosu da 35’in 
altındaysa, iç mekan 
sporlarına testsiz de izin 
verilir. 
  

1 Eylül 2021 itibariyle: 
Spor festivalleri, kişi 
sınırlaması olmaksızın 
onaylanmış bir konsept 
mevcutsa, düzenlenebilir. 

Boş zaman aktiviteleri Daha küçük dış mekanlar 
tesisleri, negatif bir test 

Tüm havuz, sauna vb. 
kapalı oyun alanları 

Açık havuzlar, test şartı 
olmaksızın açılabilir. 
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sonucu şartıyla açılabilir. 
Örn mini golf sahaları, 
tırmanma parkları, yüksek 
halat bahçeler dahildir. 
  
Acık havuzlar spor 
yapmak için negatif test 
sonucu şartıyla açılabilir. 
  
Gemi (açık alanlarda) 
gezilerine negatif test 
sonucu ile izin verilir. 

ancak negatif sonucu kişi 
sınırlaması şartıyla 
açılabilir. 
  
Ülke çapındaki vaka 
tablosu da 50’in 
altındaysa, parklar, oyun 
salonları negatif test 
sonucu ve kişi sınırlaması 
şartıyla açılabilir. 
  
Gemi, fayton, tarihi tren 
ve benzeri gezilere ancak 
negatif test sonucu ile izin 
verilir. 

  
Genelev vb. ancak negatif 
test sonucu ile açılabilir. 
  
Dış mekanı olan kulüpler 
ve diskotekler maks. 100 
kişi ve negatif test sonucu 
ile açılabilir. 
  
1 Eylül 2021 itibariyle: 
Ülke çapındaki vaka 
tablosu da 35’in 
altındaysa, kulüpler ve 
diskotekler iç mekanlarını 
kişi sınırlaması 
olmaksızın açabilir. Ancak 
negatif test sonucu ve 
onaylı konsept şartıyla. 

Temel hizmet sunmayan 
dükkanlar 

Temel hizmet sunmayan 
dükkanlar, tıkla ve buluş 
ve test sonucu olmadan 
açılabilir. 
  
Müşteri sınırlaması, kişi 
başına 20m2 alan 
düşecek şekildedir. 

Müşteri sınırlaması, kişi 
başına 10m2 alan 
düşecek şekildedir. 

800 m2’den büyük 
dükkanlar için bu özel 
kural geçerli değildir. 

Fuarlar/Pazarlar Fuarlar ve pazarlar kişi 
sınırlaması ve hijyen 
konsepti ile açılabilir. 

Panayır ve spesifik 
pazarlar kişi sınırlaması 
ve hijyen konsepti ile 
açılabilir. 
  
Kermesler de negatif test 
sonucu ile mümkün. 

1 Eylül 2021 itibariyle: 
Fuarlar, pazarlar ve 
kermesler negatif test 
sonucu ile de mümkün. 

Toplantılar/Kongreler --- Toplantılar ve kongreler iç 
ve dış mekanlarda maks. 
500 katılımcı ile negatif 
test sonucu ile 
düzenlenebilir. 

Toplantılar ve kongreler iç 
ve dış mekanlarda maks. 
1.000 katılımcı ve negatif 
test sonucu ile 
düzenlenebilir. 

Özel etkinlikler (parti 
hariç) 

--- Özel etkinlikler dış 
mekanlarda maks. 100 
misafir ve iç mekanlarda 
maks. 50 misafir ile 
düzenlenebilir. Ancak 
negatif test şartı vardır. 

Özel etkinlikler dış 
mekanlarda negatif test 
sonucu olmaksızın maks. 
250 misafir ile 
mümkündür. Özel 
etkinlikler iç mekanlarda 
negatif test sonucu ile 
maks. 100 misafir ile 
mümkündür. 

Partiler --- --- Dış mekanlarda maks. 
100 misafir ve iç 
mekanlarda maks. 50 
misafir ile negatif test 
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sonucu şartıyla parti 
yapılabilir. 

Büyük etkinlikler --- --- 1 Eylül 2021 itibariyle: 
Halk şenlikleri, piyade 
şenlikleri, kent şenlikleri 
maks. 1.000 ziyaret ve 
onaylanmış bir hijyen 
konsepti çerçevesinden 
düzenlenebilir. 
  
Ülke çapındaki vaka 
tablosu da 35’in 
altındaysa, bu 
etkinliklerde ziyaretçi 
sınırlaması kalkar. 

Gastronomi Dış mekan gastronomisi, 
negatif test şartı ve 
zorunlu yer şartı mevcut 
ise açılabilir. 
Çevrede atıştırma yasağı 
kaldırılmıştır. 

Dış mekan gastronomisi, 
negatif test şartı olmadan 
açılabilir. 
  
İç mekan gastronomisi, 
negatif test şartı ve 
zorunlu yer şartı mevcut 
ise açılabilir. 
  
Kantinler açılabilir. 
İşletme mensupları testsiz 
de açabilir. 

Ülke çapındaki vaka 
tablosu da 35’in 
altındaysa, iç mekan 
gastronomisi de testsiz 
açılabilir. 

Konaklama/ 
Turizm 

“Bağımız konaklamaya” 
(yazlık, kamp, karavan) 
negatif test sonucu ile izin 
verilir. 
  
Oteller sınırlı kapasite ile 
açılabilir. Aynısı kahvaltılı 
özel konaklama için de 
geçerlidir, ancak daha 
fazla iç mekan 
gastronomisi hariçtir. 
  
Otobüs seyahatleri, 
sadece aşılanmış veya 
iyileşmiş kişiler 
katılmıyorsa veya herkes 
maske takıyorsa, negatif 
test sonucu ve sınırlı 
kapasite (yüzde 60) ile 
yapılabilir. 

Tam kapasiteli 
gastronomi hizmetleri 
sadece özel misafirler için 
izin verilir. 

Sınırsız kapasiteli otobüs 
seyahatlerine, tüm 
katılımcılar vaka tablosu 
35’in altı olan bölgelerden 
geliyorsa, izin verilir. 
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Temel bilgi: AHA+L+A kuralı 
KENDİMİZİ VE BAŞKALARINI NASIL KORUYABİLİRİZ? 

• Koronavirüsün kontrolsüz bir şekilde yayılmamasını önlemek için herkesin birkaç önemli 
kurala uyması önemlidir. AHA+L+A kuralı (Mesafeyi koruyun (Abstand), Hijyene dikkat 
edin (Hygiene), tıbbi maske takın (Alltagsmaske), düzenli olarak havalandırın (Lüften) ve 
korona uygulamasını kullanın (App)) ile kendinizi ve başkalarını koruyabilirsiniz.  

• Virüs özellikle yakın mesafede hava yoluyla ve konuşurken yayılır.  
Mesafeyi koruyun! 
• Başkalarını korumak için en az 1,5 metre mesafeyi koruyun. Bunlar yaklaşık üç adımdır.  
• Kendinizi sağlıklı hissetseniz bile, vücudunuzda virüsü taşıyabilir ve başkalarına 

bulaştırabilirsiniz.  
• Sarılmayın ve tokalaşmayın 

Hijyen önlemlerine uyun!   
• Lütfen dirseğinize öksürün veya hapşırın. 
• Ellerinizi düzenli olarak yıkayın ve dezenfekte edin. 

Günlük maske veya tıbbi maske takın!   
• Tıbbi maske (FFP2 veya cerrahi maske) kendinize veya başkalarına hastalık bulaştırmaya 

karşı en iyi koruma sağlar.  
• Herkes kendi maskesini takmalı ve maskeleri kesinlikle birbirleri ile değiştirmemelidir. 
• Tıbbi maskeleri en geç 5. kullanımdan sonra değiştirin. Maske, her kullanımdan sonra 

dezenfeksiyon için 80°'de fırında bir saat bekletilmelidir. Tıbbi maskeler yıkanamaz! 
• Kumaştan yapılmış günlük maskenizi her kullanımdan sonra en az 60°'de yıkamalısınız.  
• Kullanım sırasında nemlenen maskeler daima değiştirilmelidir. 

Havalandırın!   
• Kapalı alanlar düzenli olarak her 20 dakikada bir havalandırılmalıdır. 

Uygulamayı kullanın - Korona uyarı uygulaması!  
• Korona uyarı uygulamasını kullanın. Uygulama sizi, virüse yakalanan kişilerle temas 

ettiğinizde bilgilendirir. Uygulama ayrıca size bir sonraki adımda ne yapmanız gerektiğini 
söyler.  

• Eğer korona testiniz pozitif çıktıysa, bu bilgiyi uygulamaya girin. 
• Uygulama anonimdir, yani hiçbir kişisel veriniz saklanmaz. 
 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app
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Temel bilgi: Korona şüphesi ve test olanakları 
KORONA OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM, NE YAPMALIYIM? 

• Semptom gösterdiğiniz için (ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, nefes darlığı, tat kaybı, baş 
ağrısı, ...) koronavirüse yakalandığınızı düşünüyorsanız veya korona uygulamasından olası bir 
enfeksiyon bildirimi yapıldıysa, en iyisi doğrudan aile hekiminize test yaptırın. 

• Test ücretsizdir. Öncelikle aile hekiminizi arayın ve randevu alın.  

HIZLI KORONA TESTİ NEDİR? 

• Şu anda genel olarak mevcut iki tür korona testi vardır:  
o  PCR testi (virüsün tespiti): PCR testi için, burun ve/veya boğazdan bir çubukla 

sürüntü alınır. Örnekler laboratuvarda değerlendirilir. Bu test çok hassastır. Ancak 
sonucun ortaya çıkması genellikle 1-2 gün sürer. 

o PoC testi (hızlı korona testi): Hızlı testte, sürüntü örneği bir test seti yardımıyla birkaç 
dakika içinde değerlendirilir. Bu test çok hassas değildir ve hızlı korona testi yapmak için 
yetkili olan ve bir test sonucu sunması gereken tıbbi hizmet sağlayıcı tarafından 
yapılmalıdır. 

• Ücretsiz hızlı korona testleri, muayenehanelerde, test merkezlerinde ve eczanelerde yapılabilir. 
Sonuç, yerinde kağıt üzerinde takdim edilir veya elektronik ortamda iletilir. Hızlı test pozitifse, 
doğrulama amacıyla bir PCR testi yapılır ve derhal karantinaya girmek gerekir. Karantina, ancak 
negatif bir PCR testi ile sona erer. 

• Okul çocukları, okulda yapılan hızlı korona testlerine katılmak zorundadır.  

• Tüm vatandaşlar haftada en az 1 kez ücretsiz hızlı test yaptırabilir. Bu fırsatı değerlendirin! 

• Ennepe-Ruhr bölgesinin web sayfasında hızlı korona testi yaptırabileceğiniz güncel yerler 
bulunuyor. Bu yerler EN bölgesi uygulamasının haritasında da işaretli. 

POZİTİF KORONA TESTİ: ŞİMDİ NE YAPMALIYIM? 

• Eğer korona testiniz pozitif çıktıysa, koronavirüs ile enfekte olmuşsunuz demektir. Pozitif burada, 
sonucunuzun iyi olduğu anlamına gelmez, virüsü taşıdığınız anlamına gelir. 

• Eğer korona testinizin sonucu pozitif çıktıysa (PCR testi veya hızlı test), hemen evde karantinaya 
girmelisiniz. Sizinle birlikte aynı evde yaşayan (ev veya apartman dairesi veya konaklama yeri) tüm 
insanlar derhal karantinaya girmelidir. O andan itibaren herkes evde kalmalıdır. 

• Kendi balkonunuzu, terasınızı veya bahçenizi kullanmaya devam edebilirsiniz - ancak yalnızca siz 
ve sizinle aynı evde yaşayan kişiler.  

https://www.enkreis.de/gesundheitsoziales/gesundheit/faq-corona/corona-schnelltest.html
https://www.enkreis.de/politikverwaltung/verwaltung/online-service/ennepe-ruhr-kreis-app.html
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Temel bilgi: EN bölgesinde yardım/bilgi teklifleri 

TELEFONLA NEREDEN YARDIM/BİLGİ ALABİLİRİM? 

• Schwelm bölge idaresi vatandaş hattı  
 02333/4031449, her gün saat 8.00 - 18.00 arası ulaşabilirsiniz 

• Hattingen, Herdecke ve Witten vatandaş hatları 

o Hattingen belediyesi:  02324/204 4700  
Pazartesi - Perşembe saat 08:30 - 15:30 arası, Cuma saat 8.30 - 12.00 arası 

o Herdecke belediyesi:  02330/611 350 
Pazartesi - Perşembe saat 8:00 - 16.00 arası, Cuma saat 8.00 - 12.00 arası  

o Witten belediyesi:  02302/581 7777 
Pazartesi, Salı ve Perşembe saat 8.00 - 16.00 arası, Çarşamba ve Cuma saat 
8.00 - 14.00 arası 

• Nöbetçi aile hekimliği 
 116117 

• NRW Sağlık Bakanlığı vatandaş hattı 
 0211/9119 1001, Pazartesi - Cuma saat 7.00 - 20.00 arası 

• Ennepe-Ruhr bölgesi sosyal psikiyatri servisi 
(Korona nedeniyle ruhsal krizlerde) 

o Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Schwelm ve Sprockhövel:         
 02336/93 2788 

o Witten, Wetter ve Herdecke:  02302/922 264 
Pazartesi - Cuma saat 8.00 - 12.00 arası ve Perşembe saat 14.00 - 16.00 arası 

• GESINE kadın danışmanlığı.EN 
(fiziksel, psikolojik, mali ve cinsel şiddet ve kriz durumlarında) 

o Schwelm:  02336/475 909 1  
Witten:  02302/525 96  
Hattingen:  02324/380 930 50 
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Temel bilgi: Evde karantina 
EVDE KARANTİNA NASIL OLUR? 

• Eğer korona testiniz pozitif çıktıysa veya sağlık müdürlüğü talimat verdiyse, evde karantinaya 
girmek zorundasınız.  

• Evde karantina, derhal evde kalmanız ve ziyaretçi kabul etmeniz gerektiği anlamına gelir. Bu 
nedenle artık dışarı çıkmayın; yani yürüyüşe, oyun parkına, alışverişe, vs. gitmeyin ve arabayla da 
gezmeyin. Kendi balkonunuzu, terasınızı veya bahçenizi kullanabilirsiniz - ancak yalnızca siz ve 
sizinle aynı evde yaşayan kişiler! 

• İşvereninizi, okulunuzu ve/veya kreşinizi ve ayrıca temas kurduğunuz bütün insanları bilgilendirin. 
• Çocuğunuz 12 yaşın altındaysa (1-11 yaş arası) ve karantinaya girmesi gerekiyorsa, 

ebeveynlerden birinin çocukla evde kalması gerekir. 
• Eğer karantinadaysanız, sağlık müdürlüğü ile e-posta yoluyla veya e-posta gönderemiyorsanız 

telefon ile iletişime geçin. Karantinadayken kendiniz sağlık müdürlüğü ile e-posta yoluyla iletişime 
geçebilirsiniz. 

• Karantina sırasında ilaca ihtiyacınız olursa veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız, aile hekiminizi 
arayın. Doktorunuza karantina altında olduğunuzu söyleyin. 

• Eğer kendinizi çok hasta hissediyorsanız ve acil doktora ihtiyacınız varsa,  116117 numarasını 
arayarak acil tıbbi yardım çağırın. Çok acil durumlarda  112’yi arayın. Evde karantinada 
olduğunuzu mutlaka söyleyin. 

KARANTİNAYA GİRMEM GEREKTİĞİNDE İŞİM NE OLACAK? 

• Esas olarak: Karantinaya girmeniz gerekiyorsa, maaşınızı işvereninizden almaya devam 
edeceksiniz (maaşların ödenmeye devam etmesi) - maksimum 6 hafta (IfSG madde 56). 

• Çocuğunuz karantinada olduğu için (12 yaş altı) evde kalmanız gerekse bile, maaşlar yine de en 
fazla 6 hafta boyunca ödenir. Konuyla ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz. (IfSG madde 56 
par. 1a uyarınca kazanç kaybı hakkı) 

KARANTİNAM NE ZAMAN BİTİYOR? 

• Eğer tipik korona enfeksiyonu semptomlarınız varsa (öksürük, boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı 
veya tat kaybı, ...), karantinanız genellikle semptomların başlamasından itibaren 10 gün sonra 
sona erer. Karantinanızın bitiminden 2 gün önce iyileşmiş olmalısınız. 

• Eğer PCR testiniz pozitif sonuçlandıysa ancak hastalığın tipik semptomlarını göstermiyorsanız 
karantina PCR testi yapıldıktan 10 gün sonra sona erer. 

• DİKKAT: Karantina ancak sağlık müdürlüğü izin verdiğinde sona erer! Bu, karantina süresinin 
herkes için her zaman aynı olmadığı ve daha uzun olabileceği anlamına gelir. 

• İstisnalar: PoC testiniz (hızlı test) pozitif. Ardından bir PCR testi yapılmalıdır. PCR testi sonucuna 
kadar kesinlikle karantinada kalmalısınız. Karantinanız ancak PCR testi negatif çıktığında sona 
erer. 

  

https://ifsg-online.de/antrag-schliessung-schulen-und-betreuungseinrichtungen.html
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Temel bilgi: Korona Ülkeye Giriş Yönetmeliği 
Federal Koronavirüs Giriş Yönetmeliği 

YURT DIŞINDAYDIM. ŞİMDİ NE YAPMALIYIM?  

• Kuzey Ren-Vestfalya Korona Giriş Yönetmeliği 9 Mayıs 2021 tarihli yürürlükten kaldırılmıştır. 
• Yeni Federal Giriş Yönetmeliği 13 Mayıs 2021 itibariyle yürürlüğe girdi. Kurallar, bir bölgenin risk, 

yüksek vaka tablosu veya virüs varyant bölgesi olarak sınıflandırılmasına göre uygulanır.  
• Robert Koch Enstitüsü'nün web sayfasında ilgili sınıflandırmaları bulabilirsiniz. Risk bölgesi 

sınıflandırması, Federal Sağlık Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı ve Federal İçişleri, İnşaat ve Vatan 
Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ortak analiz ve kararı ile yapılır. 

 
• Risk bölgeleri  

Aşılanmış, iyileşmiş ve negatif test sonucu olan kişiler için karantina yoktur 
• Yüksek vaka tablosu gösteren bölgeler 

10 günlük karantina, ücretsiz test yaptırma imkanı, aşılanmış kişiler hariç 
• Virüs varyantı bölgesi 

14 günlük karantina - aşılanmış ve iyileşmiş kişiler dahil 
• “Risksiz” bölgeler 

Aşılanmamış yolcular için test zorunluluğu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
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Temel bilgi: Koronavirüs aşısı 

KİMLERE AŞI RANDEVUSU VERİLİYOR VE AŞI RANDEVUSU 
NASIL ALABİLİRİM? 

• Şu anda aşı yaptırma hakkı olanların listesini Ennepe-Ruhr bölgesinin web sayfasında 
bulabilirsiniz . Öncelik durumu muhtemelen 7 Haziran’dan itibaren sona erecektir. 

• Ennepe-Ruhr bölgesinden sorumlu aşı merkezi Ennepetal’de (Ennepe-Ruhr bölgesi aşılama 
merkezi, Kölner Str. 205, 58256 Ennepetal) bulunmaktadır.  

• Ayrıca, Milsper Strasse 35 Schwelm’deki spor salonu otoparkında bir mobil aşı istasyonu 
bulunmaktadır. Tüm istasyonlara araç ile ulaşılabiliyor, aşı ise çadırda yapılıyor. Dikkat: Aşı 
randevusu alırken, iki konumdan birinin seçilmesi gerekir. 

• Sadece randevu ile aşı yapılabilmektedir. 
• Aşı randevularının sayısı aşı merkezinde mevcut bulunan aşıya bağlıdır. 
• Randevular, çevrim içi www.116117.de sayfasından veya telefon yoluyla  

 0800/116 117 02, her gün saat 8.00 - 22.00 arasında alınabilir. 
• Randevulardan sorumlu olan Vestfalya-Lippe Yasal Sağlık Sigortası Doktorları Derneği (KVWL), 

randevular için adım adım izlenecek olan talimatları ve sıkça sorulan sorulara bir cevap listesi 
oluşturmuştur: Tüm bilgilere www.corona-kvwl.de/impftermin sayfasında ulaşabilirsiniz.  

• Tam bir aşı koruması için ilk aşı randevusu ile birlikte ikinci aşı randevusu verilir. 
• Genel olarak akrabalar veya güvenilen kişilerden de randevu almaları istenebilir. 

AŞILAR NASIL YAPILIR? 

• Aşı için kimliğinizi, randevu belgenizi, aşı kartınızı ve elektronik sağlık kartınızı (varsa) ve varsa 
kanıt için ilgili belgeleri yanınızda getirmelisiniz. 

• Tıbbi maske takmak zorunludur. 

• Aşı öncesinde korona aşısı hakkında bilgi edinebilirsiniz. Dilerseniz bir doktora da danışabilirsiniz. 

• Aşı ve aşı maddesi hakkında bilgilere buradan birçok dilde ulaşabilirsiniz. 

• Aşı eğitimi sağlık personeli tarafından yapılır.  

• Aşı maddesi üst kola enjekte edilir. 

• Aşılamadan sonrası aşılanan kişiler yaklaşık 30 dakika süreyle aşı merkezinde tıbbi gözetim 
altında tutulur. Bu şekilde nadiren meydana gelen alerjik reaksiyonlara veya halsizliğe doğrudan 
müdahale etmek mümkündür. 

• İkinci aşı da aynı yerde yapılır.  

• İkinci aşı randevusu mümkün mertebe ertelenecek, böylece daha fazla kişinin daha hızlı ilk aşı 
olması sağlanabilecek. 

 
 
 
 

https://www.enkreis.de/gesundheitsoziales/gesundheit/faq-corona/impfzentrum/wer-darf-geimpft-werden.html
https://www.enkreis.de/gesundheitsoziales/gesundheit/faq-corona/impfzentrum/wer-darf-geimpft-werden.html
http://www.116117.de/
http://www.corona-kvwl.de/impftermin
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html
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Yayımcı  
Ennepe-Ruhr-Kreis 
Kaymakam 
Hauptstraße 92, 58332 Schwelm 
www.en-kreis.de 
 
Bu özel bülteni artık almak istemiyorsanız, lütfen ki-corona@en-kreis.de adresine bir e-posta gönderin veya 02336/4448-172 
numaralı telefondan bize ulaşın 

İletişim: 
Ennepe-Ruhr bölgesinin belediye entegrasyon merkezi 
E-posta:  ki-coronainfo@en-kreis.de 

İnternet: http://www.enkreis.de/bildungintegration/kommunales-integrationszentrum.html 

Belediye entegrasyon merkezi desteği 
 

 

http://www.en-kreis.de/
http://www.enkreis.de/bildungintegration/kommunales-integrationszentrum.html
https://www.mkffi.nrw/ministerium-fuer-kinder-familie-fluechtlinge-und-integration
https://www.schulministerium.nrw.de/
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