TÜRKÇE

Yurt dışından dönenlere yönelik önemli bilgiler

-

Yurt dışından dönen kişiler, kendilerine varışlarından itibaren 72 saat içinde gönüllü
olarak ücretsiz Koronavirüs testi yaptırabilirler.

-

Riskli bölgelerden dönen kişiler için daha katı düzenlemeler geçerlidir: test için yasal
bir zorunluluk bulunmaktadır.

-

Enfeksiyon Koruma Yasasına göre, riskli bir bölgeden giriş yapan herkes, Almanya'ya
gelmeden önce 48 saat içinde veya girişten sonraki 72 saat içinde test yaptırmak
zorundadır.

-

Test sonucu çıkana kadar, geri dönen kişilerin evde karantinaya girmeleri ve tercihen
infektionsschutz@kreis-ni.de e-posta yoluyla Sağlık Dairesi (Gesundheitsamt ) ile
iletişime geçmeleri gerekmektedir.

-

Ülkeye girdikten sonra 14 gün içinde Koronavirüs ile enfeksiyona işaret eden belirtiler
ortaya çıkması durumunda, kişilerin derhal evde karantinaya girmeleri gerekmektedir.
Ayrıca Sağlık Dairesini derhal bilgilendirmek zorundadırlar (infektionsschutz@kreisni.de).

-

Negatif bir teste rağmen, riskli bölgelerden dönen yolcularda, girişten sonraki 14 gün
içinde Koronavirüs enfeksiyonuna işaret eden belirtilerin ortaya çıkması durumunda,
kişiler derhal evde karantinaya girmeli ve derhal Sağlık Dairesini bilgilendirmelidirler.
(infektionsschutz@kreis-ni.de).

-

Aşağıdakiler hem gönüllü hem de zorunlu testler için geçerlidir: Girişten sonra, testler
yalnızca yerleşik doktorlar veya Yasal Sağlık Sigortası Doktorları Birliği tarafından
işletilen test merkezleri tarafından yapılır. Aşağı Saksonya Yasal Sağlık Sigortası
Doktorları Birliği (KVN), Korona testleri için bir kayıt sistemini devreye almıştır
(www.kvn.de/coronatest). Bölge idaresi, Nienburg bölgesinden dönen yolcuların

Nienburg test merkezinde randevu almak için portaldeki "Verden bölge ofisini"
seçmeleri gerektiğine dikkat çekmektedir. Yerleşik bir doktorun sevkine gerek yoktur.
-

Uçak ile gelen yolcular, önceden randevu almak zorunda kalmadan, belirli
havalimanlarında bulunan test merkezlerinde kendilerini ücretsiz olarak test
ettirebilirler.

-

Uçak ile gelmeyen geri dönen yolculardan aile doktorlarından veya doğrudan Yasal
Sağlık Sigortası Doktorları Birliği'nin test merkezinden randevu almaları
istenmektedir.

-

Bölge idaresi, test sonucu negatif olsa dahi, özellikle seyahatten geri dönen kişilere
sosyal mesafe gerekliliklerini ve hijyen önlemlerini, ağız ve burun korumasını çok
ciddiye almaları konusunda çağrıda bulunuyor.

İletişim bilgileri
Gesundheitsamt Nienburg
Triemerstraße 17
31582 Nienburg
Telefon: 05021967-900
Faks: 05021967-933
E-posta: infektionsschutz@kreis-ni.de
Kaynak: Landkreis Nienburg/Weser

QR-Code: Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) göre riskli bölgeler (RKI)

