
 
 

 
23.04.2021 itibariyle Covid 19 enfeksiyonları ile bağlantılı mevcut karantina kuralları hakkında 

bilgilendirme broşürü  
 
 
23.04.2021 den itibaren Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinde Covid 19 Enfeksiyonları kapsamında yeni bir 
Karantina Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Bundan böyle aşağıdaki kurallar geçerlidir:  
 
1. Hastalık belirtilerinde yapılması gerekenler      

Yaptırdığınız ya da kendi yaptığınız hızlı test pozitif çıkarsa veya örn.: boğaz ağrısı, öksürük, burun 
akması, ateş ya da ishal durumunda Covid 19 testi (PCR) yaptırdıysanız, bu testin neticesi gelene 
kadar evde karantinada kalmanız gerekmektedir. Bu dönemde Sağlık Bakanlığı yazılı olarak ya da 
telefonla size bildiride bulunmaz.    
 
 
2. Test sonucu pozitif çıkarsa 

Test sonucunun pozitif çıkması durumunda, test yaptırmadan dört gün öncesinden başlayarak test 

sonucunun elinize geçtiği ana kadar görüştüğünüz ve özellikle de 1.5 metre mesafesi korunmadan, 

havalandırılmayan kapalı ortamda görüştüğünüz kişileri bilgilendirmeniz gerekir.    

Pozitif çıkan test neticesini doktor ya da test merkezi otomatik olarak sağlık bakanlığına iletecektir. Bu 

durumda sağlık bakanlığı sizi telefonla arayacaktır. Görüştüğünüz kişilerin isim ve cep telefonlarını 

yazarak hazırladığınız listeyi sağlık bakanlığına iletmeniz, hızlı temas takibi açısından çok yardımcı 

olacatır.    

Karantina süresi test neticesinin pozitif çıkmasının ardından 14 gün geçerlidir. Bu süre zarfında evden 

dışarı çıkamazsınız. Bielefeld Şehri bu dönemde habersiz kontrol ziyaretleri yapacaktır ve karantina 

kurallarını ihlal etmenin  25.000 avroya kadar cezası vardır.    

Artık Sağlık Bakanlığından yazılı karantina bildirimi gönderilmemektedir. Bu nedenle Bölge Sosyal 

Kurumu (Landschaftsverband) tarafından masrafların geri ödenebilmesi için pozitif test tarihini lütfen 

işyerinize bildiriniz.    

Karantina süresinin bitmesinden kısa bir süre önce sağlık bakanlığı sizi telefonla arayarak hastalık 

semptomlarının devam edip etmediğini veya kalıcı bir iyileşme olup olmadığını soracaktır. Hastalık 

semptomları halen devam ediyorsa,  48 saat boyunca hiçbir hastalık semptomu kalmayana dek karan-

tina uzatılacaktır. 
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3. Hane Halkı ve görüşülen kişiler  

Test sonucu pozitif olan kişinin hane halkı ve yakın temasta bulunduğu kişiler de test neticesinden 
hemen sonra 14 günlük karantinaya girmek zorundadırlar. Bu süre test sonucunun çıktığı günden iti-
baren geçerlidir. Hane halkı da sağlık bakanlığından yazılı bildiri almayacaktır. Bu yüzden Bölge Sosyal 
Kurumu (Landschaftsverband) tarafından masrafların ödenebilmesi için lütfen hane içinden pozitif olan 
kişinin test tarihini işyerinize bildiriniz.      
 
Görüşülen diğer kişilerin karantina dönemi pozitif kişiyle olan son temastan sonra başlayacaktır. Şahsi 
durumunuz için gerekli süreyi sağlık bakanlığı sizi arayınca öğreneceksiniz. Sağlık Bakanlığı yakın 
temasta bulunulan bu grup için yazılı karantina belgesi verecektir 
 
Koronavirüs enfeksiyonunun olmadığını anlamak için karantina sonunda bir test yapılacaktır. Testin 
zamanı ve kayıt bilgileri Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilecektir. Test neticesi negatif çıkarsa karan-
tina 14. günden sonra bitecektir. Bu durumda Sağlık Bakanlğı telefonla bildirimde bulunmayacaktır.     
 
Sağlık Bakanlığının vereceği karara göre pozitif kişiyle temasta bulunan kişi covid aşısı olduğunu ya 
da hastalığı daha önce geçirdiğini kanıtlaması durumunda karantinadan muaf tutulabilir  
 
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen Pazartesi – Cuma,  8:00 – 18:00 Tel.: 512000 numaralı Korona 
Yardım Hattını arayın.     
 
 
 

 

 
 


