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Riskli bir bölgeden gelerek şehre girişle ilgili bilgiler 

Riskli bir bölgeden gelerek şehre giren ve Heilbronn il sınırları içinde oturan kişiler, Almanya’ya 

dönüşlerinden hemen sonra Heilbronn Kamu Düzeni Dairesine ülkeye girişlerini bildirmek ve 

doğrudan evlerinde veya başka uygun bir konaklama yerinde karantinaya girmekle yükümlüdür. Bu 
kişilerin 10 günlük bir süre boyunca karantinada kalması zorunludur. Karantinada kalanlar, bu süre 
zarfında kendi aile bireyleri dışında hiçbir ziyaretçi kabul edemez.  

Hangi ülkelerin riskli bölge kapsamında olduğunu aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 

Belirli bir meslek grubunda olan veya aynı hanede oturmayan eşini ziyaret eden kişilerin karantinaya 

girmesine gerek yoktur. Daha fazla bilgi ve istisna kuralları için lütfen Baden-Württemberg Sosyal İşler 
Bakanlığı'nın Corona Yönetmeliği Ülkeye Giriş Karantinası bölümüne bakın: https://www.baden-

wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-fuer-ein-und-rueckreisende/. 

Önemli: Bir risk bölgesinden ülkeye girişte ilgili Kamu Düzeni Dairesine mutlaka 

başvurmalısınız. 

Öngörülen karantina süresini erken sonlandırmak isteyenler, karantinadaki beşinci günden itibaren 
bir Corona testi yaptırıp bunu Kamu Düzeni Dairesine sunabilir. Bu tıbbi rapor, Robert Koch 

Enstitüsünün gerekliliklerini karşılamalıdır. Test, 

• en erken Almanya’ya girişten sonraki beşinci günde yaptırılabilir, 

• bir Corona testi (moleküler biyolojik test veya antikor testi) ile ilgili olmalı ve 
• Corona virüs enfeksiyonunun mevcut olduğuna dair bir dayanağın bulunmadığını 

onaylamalıdır. 

Testle ilgili bilgileri Robert Koch Enstitüsünün web sayfasında bulabilirsiniz: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html 

Şehre tekrar girişimi Heilbronn Kamu Düzeni Dairesine nasıl bildireceğim? 

Bu bildirim, Heilbronn Kamu Düzeni Dairesinin veranstaltungen@heilbronn.de e-posta adresine yazılı 
olarak yapılmalıdır. E-posta ile, ilgili kişinin beraberinde şehre giren ve Heilbronn il sınırları içinde 
oturan her bir şahıs bildirilmeli; ayrıca aşağıdaki bilgiler de Kamu Düzeni Dairesine iletilmelidir:  

1. Şehre girenin adı soyadı  

2. Doğum tarihi  
3. Heilbronn’daki adresi  
4. İletişim bilgisi (e-posta adresi veya telefon numarası)  

5. Mesleki faaliyeti ve işvereni  
6. Şehre giriş tarihi  

7. Şehre hangi ülkeden geldiği  
8. Yurt dışına çıkış nedeni  
9. Sağlık durumu  

Daha ayrıntılı bilgi www.heilbronn.de/coronavirus sitesinde 

“Riskli bir bölgeden ülkeye giriş hakkında bilgiler” başlığı 
altında verilmiştir. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-fuer-ein-und-rueckreisende/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-fuer-ein-und-rueckreisende/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
mailto:veranstaltungen@heilbronn.de
http://www.heilbronn.de/coronavirus

