Potsdam, 03.11.2020

Basın Duyurusu
Hükümet sözcüsü Florian Engels, kabine toplantısının sonuçlarını bildirdi:
Koronavirüs’e karşı birlikte: Bakanlar Kurulu yeni karantina yönetmeliğini kabul etti – standart
karantina süresi 10 güne indirildi.
Korona riski bulunan sınır dışı bölgelere giriş ve de çıkış yapanlar için yeni karantina kuralları:
Hükümet bugün bir video konferansta yeni SARS-CoV-2 karantina yönetmeliğini onayladı. 9
Kasım'da yürürlüğe girecek ve başlangıçta 15 Aralık 2020'ye kadar geçerli olacak. Brandenburg, 14
Ekim'deki bu yeni karantina yönetmeliğini uyguluyor.
Önceki düzenleme ile karşılaştırıldığında birçok şey değişti: Hepimizce bilinen karantina süresi, 14
günden 10 güne kısaltıldı. Ayrıca artık karantina, yolculuğunuzun dönüşünden en erken beş gün
sonra sona erecek. Ancak bunun için kişi, SARS-CoV-2 korona virüsü ile enfekte olmadığını
doğrulayan negatif bir test sonucu sunmalıdır. Bu test, en erken yolculuğunuz sonrasındaki beşinci
günde yapılabilir. Tipik Covid-19 belirtileri yolculuğunuz sonrasındaki on gün içinde ortaya çıkarsa, kişi
başka bir test yaptırmak zorundadır.
Yeni olan bir başka şey ise dijital yolculuk kayıtıdır.
Ayrıca, karantina yükümlülüğüne ilişkin çok sayıda istisna vardır; örneğin işine gidip gelen kimseler,
stajyerler ve yüksekokul öğrencileri için ve de ayrıca "yerel sınır trafiği" olarak adlandırılan 24 saate
kadar konaklama imkânınız bulunan örneğin birinci dereceden akraba veya partner ziyaretleri için.
Sağlık Bakanı Ursula Nonnemacher toplantıdan sonra şunları söyledi: “Eyaletlerin yurtdışındaki riskli
bölgelere giriş ve çıkış yapan yolcular için karantina önlemlerine ilişkin düzenlemelerde birlikte
hareket etmesi büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle Brandenburg'da Almanya İçişleri
Bakanlığı'nın örnek yönetmeliğini bire bir uyguluyoruz. İkinci korona dalgası da göz önüne
alındığında, artık gerekli olmayan tüm gezileri kesinlikle yapmaktan kaçınmalısınız. Bu özellikle riskli
bölgelere yapılan geziler için geçerlidir.
Yeni karantina yönetmeliği, 28 Ekim'de Şansölye Angela Merkel’in bakanlarla birlikte yaptığı
toplantıda alınan kararlardan önemli bir tanesidir.

9 Kasım’dan itibaren geçerli olacak SARS-CoV-2 Karantina
Yönetmeliği
Kimler karantinada kalmak zorundadır?
Brandenburg eyaletine yurtdışından kara, deniz veya hava yoluyla giren ve girişten önceki son on gün
içinde herhangi bir zamanda SARS-CoV-2 enfeksiyonları için riskli bir bölgede kalmış kişiler. Bu aynı
zamanda Federal Almanya Cumhuriyeti'ne başka bir ülkeden gelen kimseler için de geçerlidir.
Kişiler kendilerinden sorumlu yerel sağlık departmanına başvurmalı ve karantina yükümlülüklerini
belirtmek zorundadır. Hangi yerel sağlık departmanının sorumlu olduğu, karantina boyunca kalınan
yere bağlıdır.
Karantina ne anlama geliyor?
Kişiler, ülkeye girdikten hemen sonra doğrudan kendi evlerine veya diğer uygun konaklama yerlerine
gitmek ve girişleri sonrası 10 gün boyunca orada izole kalmakla yükümlüdür. Karantina sırasında,
hanelerine ait olmayan kişileri asla misafir olarak almamaları gerekmektedir.
Karantina yükümlülüğü nasıl kısaltılabilir?
Kişinin Almanca, İngilizce veya Fransızca dilindeki bir elektronik belgede ya da kâğıt üzerinde SARSCoV-2 virüsü enfeksiyonu için negatif bir test sonucu varsa, ülkeye girişinden sonra en geç on gün
içerisinde sorumlu sağlık otoritesine kanıtları göndermesi sonucunda, ev karantinası girişten sonraki
en erken beş gün sonra sona erebilir. Bahsi geçen test, Federal Almanya Cumhuriyeti'ne girdikten en
az beş gün sonra yapılmış ve Robert Koch Enstitüsü'nün gereksinimlerini karşılamalıdır.
(https://www.rki.de/covid-19-tests) Test sonucu, girişten sonra en az on gün saklanmalıdır.
Önemli: Karantina süresi kısalmış kişiler, girişlerinden sonraki on gün içinde kendilerinde COVID-19
şüphesi içeren belirtiler ortaya çıkarsa bir test yapmak için doktora veya test merkezine gitmelidir.
Risk alanları kimler tarafından belirlenir?
Risk alanı sınıflandırmaları; Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından
belirlenir. Robert Koch Enstitüsü tarafından ise yayınlanır: https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete
Kişi yolculuk esnasında riskli bölgede olduğunu nasıl ve nerede bildirebilir?
Dijital ülkeye giriş kaydı kullanılabilir olur olmaz, bir Korona risk bölgesinden geliyorlarsa gezginler,
Almanya'ya girmeden önce https://www.einreiseanmeldung.de adresinden elektronik olarak kayıt
yaptırmalıdır. Ülkeye giriş yapan kimseler, talep üzerine sorumlulara veya sınır yetkililerine
sunabilmek için kaydedilmiş ya da baskısı alınmış tamamlanmış elektronik kayıtlarını yanlarında
taşımakla yükümlüdürler.
Dijital giriş kaydı sayesinde varış noktasından sorumlu sağlık yetkilileri, yasal karantina gerekliliğini
belirleyebilmek için ihtiyaç duydukları bilgilere sahip olur.
Dijital kayıt mümkün değilse, istisnai durumlarda yazılı bir yedek kayıt (Aussteigekarte) doldurmanız
ve geldikten hemen sonra sorumluya veya sınır yetkililerine veya sorumlu sağlık departmanına teslim
edilmesi gerekmektedir.

Peki ya belirtiler?
Gelen yolcular, COVID-19 hastalığını işaret eden belirtileri bünyesinde bulundurursa derhal sorumlu
sağlık departmanını bilgilendirmek zorundadır.
İstisnalar nelerdir?
Karantina yönetmeliğinde bazı istisnai kurallardan söz edilebilir. Bu kurallar; risk yerleri üzerinden
durmadan taşıtla geçenler (transit geçiş), sınır trafiğinde yolculuk eden kimseler, resmi olmayan (özel)
ziyaretlere katılım sağlayanlar, mesleki faaliyet/eğitim/çalışmalarına katılım sağlayanlar, sınırlar
arasında mekik dokuyan kimseler ve bazı özel meslek grupları için geçerlidir.
Transit geçişin (durmadan geçmenin) istisnaları
Sadece transit geçiş için Brandenburg eyaletine giren kimseler doğrudan ve herhangi bir gecikme
olmaksızın terk etmek zorundadır. Bu; herhangi bir yerde durmaya, konaklamaya veya ziyaretlere izin
verilmediği anlamına gelir.
Kısa süreli bir molaya (örneğin yemek yemek veya yakıt ikmali için) izin verilir.
Sınır trafiği için istisnalar:
24 Ekim'den bu yana olduğu gibi: Komşu ülkelerle olan “küçük sınır trafiğinin” bir parçası olarak risk
bölgesinde 24 saatten daha az kalan veya Brandenburg eyaletine en fazla 24 saatliğine giren kişiler.
Özel ziyaretler için istisnalar:
Birinci dereceden akraba ziyaretlerinde; aynı ikamet adresini paylaşmadığınız, eş veya aileden biri
veya kayda geçmiş hayat arkadaşı veya paylaşılan velayet veya erişim haklarına sahip kimselere
ziyaret amaçlı 72 saate kadar Brandenburg eyaletinde seyahat eden ya da bu nedenle bir risk
bölgesinde bulunan kimseler.
72 saatin altında ikametler ve uygun koruma ile hijyen kurallarına uygunlukta istisnalar:
•
•
•

Acil gereklilik ve vazgeçilmezliği işvereni tarafından onaylanmış, sağlık sisteminin
sürdürülmesi için çalışmaları acilen gerekli ve vazgeçilmez olan kişiler;
mesleki nedenlerle insanları, malları, postaları veya malları sınırların ötesine karayolu,
demiryolu, gemi veya uçakla taşıyan kişiler ve
hükümetin ve halk meclisinin diplomatik ve konsolosluk hizmetlerinin üst düzey üyeleri.

Mesleki faaliyet, eğitim, çalışmalar ve uygun koruma ile hijyen kurallarına uygunlukta istisnalar:
•
•
•

profesyonel olarak kesinlikle gerekli olan kimseler,
üniversite ve yüksekokul öğrenci ve personelleri ya da
mesleki amaçlar için ileri eğitim tekliflerinden yararlananlar;

Brandenburg eyaletindeki ikamet yerlerinden bir risk alanına gider ve düzenli olarak ikamet ettikleri
yere geri döner (Grenzpendler) ya da Brandenburg eyaletindeki risk alanına gider ve ikametgâhına
düzenli olarak geri döner (Grenzgänger).
Uygun koruma ve hijyen kurallarına uyum gibi kaçınılmaz gereklilikler, eğitim kurumu veya işveren
tarafından belgelenir.
Bu; beş güne kadar zorunlu olarak ve ertelemeyecekleri şekilde, bir risk bölgesinde kalmış ya da
Brandenburg eyaletine seyahat etmiş ya da bir risk bölgesinden gelerek Brandenburg eyaletinde
kalmış, her sınırlar arası git-gel yapanlar (Grenzpendler ve Grenzgänger) için de geçerlidir.

Negatif test sonucu bulunan kişiler için istisnalar:
Kişinin Almanca, İngilizce veya Fransızca dilindeki bir elektronik belgede ya da kâğıt üzerinde SARSCoV-2 virüsü enfeksiyonu için negatif bir test sonucu varsa ve ülkeye girişinden sonra en geç on gün
içerisinde kanıtları sorumlu sağlık otoritesine gönderiyor ise bazı farklı istisnalara sahip olabilir. Bu
test, girişten en fazla 48 saat önce veya Federal Almanya Cumhuriyeti'ne girişte gerçekleştirilmelidir
ve Robert Koch Enstitüsü'nün gereksinimlerini karşılamalıdır (https://www.rki.de/covid-19-tests).
Test sonucu, girişten sonra en az on gün saklanmalıdır.
İstisna özellikle: işleri vazgeçilmez olan
•
•
•
•
•
•

sağlık sistemi çalışanları -özellikle doktorlar, hemşireler, destekleyici sağlık personelleri ve 24
saat bakıcılar-,
asayişi sağlayanlar,
diplomatik ve konsolosluk ilişkileri içerisinde görev alanlar,
adalet düzeninde görev yapanlar,
federal, eyalet ve yerel yönetimlerin parlamentosunda, hükümetinde veya idaresinde görev
yapanlar ve
Avrupa Birliği organlarının ve uluslararası kuruluşların işleyişinde görev alan

kimseler için vazgeçilmezlik işveren tarafından belgelenir.
Bunlardan ötürü Brandenburg eyaletine yolculuk etmiş
•

•
•

birinci veya ikinci dereceden aynı ikamet adresini paylaşmadığınız, eş veya aileden biri veya
hayat arkadaşı veya kayda geçmiş partner veya paylaşılan velayet ya da erişim haklarına
sahip kimselere akraba ziyaretleri,
acil tıbbi tedavi veya
refakatçi olmak veya bakıma veya korunmaya ihtiyacı olan kimselere yardım etme

amaçlarıyla veya
•
•

•

görevden veya göreve denk sorumluluklarından dolayı yurtdışından geri dönen kolluk
kuvvetleri,
uluslararası spor organizasyonlarının hazırlanması, katılımı, uygulanması ve takibi için ilgili
organizasyon komitesi tarafından akredite edilmiş kişiler veya ulusal bir spor kuruluşu
tarafından eğitim veya antrenmanlara katılmaya davet edilenler ya da
Almanya Federal Cumhuriyeti ile ilgili yerel yönetim arasında bir anlaşmayla bahsi geçen riskli
bölgede tatil için özel epidemiyolojik önlemler (koruma ve hijyen) alınmışsa ilgili risk
alanındaki salgın durumu da karantina tedbirlerine uyum sağlayabiliyorsa ve Dışişleri
Bakanlığı, enfeksiyon riskinin artması nedeniyle bölge için bir seyahat uyarısını
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/-reise-und-sicherheitshinweise
adresinde yayınlamamışsa turist/tatilci olarak riskli bir bölgeden dönen ve dönüş
yolculuğundan hemen önce tatil yerinde SARS-CoV-2 virüsü enfeksiyonu için yaptırdıkları
testte olumsuz sonuç edinmiş kimseler

için istisnalardan söz edilebilir.
Diğer istisnalar:
Geçerli bir neden varsa, sorumlu sağlık departmanı talep üzerine başka istisnalara izin verebilir.

