Almanya’ya seyahat edenler için yeni tip
Koronavirüs SARS-CoV-2 ile ilgili
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Sayın Seyahat Edenler,
Aşağıda belirtilen ve Almanya’ya girişinizde geçerli olacak kısıtlamaları lütfen dikkate alınız:
1.

Yurtdışından Almanya Federal Cumhuriyeti’ne kara, deniz ya da hava yolu ile seyahat
edenler ve ülkeye giriş yapmalarından 14 gün önce sözkonusu herhangi bir zamanda bir
risk bölgesinde bulunmuş olan kişilerin halen eyalet yasalarının Enfeksiyona Karşı
Koruma Federal Yasası madde 32 cümle 1, 30 fıkra 1 cümle 2’yi temel alan hükümleri
doğrultusunda prensip olarak doğrudan kendi evleri ya da diğer bir uygun yere geçerek
ülkeye giriş yapmalarından 14 gün sonrasına kadar sürekli orada bulunmak zorundadırlar
(izolasyon süresi diye anılır).

2.

Başlık 1. kapsamında risk bölgesi, Almanya Federal Cumhuriyeti dışında ve Almanya
Federal Cumhuriyeti’ne giriş yapılan zaman süresinde daha yüksek Koronavirüs SARSCoV-2 enfeksiyon riski bulunan bir devlet ya da bölge olarak tanımlanır. Robert Koch
Enstitüsü risk bölgelerine ilişkin sürekli güncellenen listeyi şu bağlantı altında
yayınlamaktadır: https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete

3.

Başlık 1. tarafından kapsanan kişiler ayrıca Almanya Federal Cumhuriyeti’nde ikamet
ettikleri ya da bulundukları yerin bağlı olduğu resmi daire (genellikle Sağlık Müdürlüğü)
ile gecikme olmadan irtibata geçmek ve ülkeye giriş yapmış olduklarını bildrmekle
yükümlüdürler. Yerel olarak sorumlu olan sağlık müdürlüğü izolasyon kurallarına
uyulmasını denetler.

__

__

Yetkili sağlık müdürlüğünüzü
https://tools.rki.de/plztool/
4.

internet

üzerinden

şu

adresten

bulabilirsiniz:

Eyalet yasalarına göre istisna uygulamasına tabi olan ve Robert Koch Enstitüsü’nün güncel
kriterleri doğrultusunda COVİD-19 hastalık belirtileri olmayan kişiler bu
düzenlemelerden muaftır. Eyaletler örneğin Almanya Federal Cumhuriyeti’ne sadece bir
diğer ülkeye geçiş yapmak üzere giriş yapanlar ya da Almanya’ya giriş yapmadan 48 saat
öncesi içerisinde Koronavirüs SARS-CoV-2 enfeksiyonu testinin negatif olduğunu
hekim raporu ile kanıtlayan kişiler için istisnai uygulama öngörmüştür. Alınan hekim
raporunun Avrupa Birliği üye ülkelerinden birinde ya da Robert Koch Enstitüsü’nün
https://www.rki.de/covid-19-tests internet adresi altında açıkladığı ülkelerden birinde
yapılan bir testi esas alması gereklidir.
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