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Koronavirüs ile ilgili güncel düzenlemeler  
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Lütfen dikkate alın Kısa süreli değişiklikler olabilir! 

Bu bilgiler yasal olarak bağlayıcı değildir. 

NRW’DE KORONA KORUMA KURALLARI 

Korona Koruma Yönetmeliğine göre mevcut düzenlemelere genel bakış 

TEMEL BİLGİLER 

AHA + L + A kuralı ile korunmak  
Korona şüphesi ve test olanakları 
EN bölgesinde yardım/bilgi teklifleri 
Evde karantina 
Yurt dışında bir risk bölgesinde bulundum. Şimdi ne yapmalıyım? 
Korona aşısı: Kimler nasıl aşı randevusu alabilir ve aşılama nasıl yapılıyor? 

RESMİ KURUMLARDAN AYRINTILI BİLGİLER 

• Ennepe-Ruhr bölgesi korona bilgilendirmesi 
16TUwww.enkreis.deU16T 

• NRW korona özel sayfaları 
www.land.nrw. 

• NRW Sağlık Bakanlığı 
www.mags.nrw 

• Entegrasyon görevlisi (korona hakkında birkaç dilde bilgi) 
www.integrationsbeauftragte.de 

• Federal hükümet  
www.bundesregierung.de 

• Federal Sağlık Bakanlığı (BMG) 
www.bundesgesundheitsministerium.de 

• Federal Sağlık Eğitimi Merkezi (BZgA) 
www.infektionsschutz.de 

• Robert Koch Enstitüsü (RKI) 
www.rki.de 

 

 

 

 

 

http://www.enkreis.de/
http://www.enkreis.de/
https://www.land.nrw/corona
http://www.mags.nrw/
http://www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
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Korona Koruma Yönetmeliğine göre mevcut 
düzenlemelere genel bakış 

„3G kuralı“ 
Federal ve eyalet hükümetlerinin ortak kararlarına göre, yeni Korona Koruma Yönetmeliği artık 
birden fazla insidans seviyesi değil, sadece 35’lik önemli bir insidans seviyesi içeriyor. Bir ilçede 
veya bağımsız bir şehirde 7 günlük 35 insidansı aşıldığında, yeni „3G kuralı“ geçerlidir. Bu 
değerin ulusal ortalamada da aşılması durumunda, “3G kuralı” ülke çapında geçerlidir. 
 
“3G kuralı” tüm tesis ve hizmetlerin tamamen aşılanmış ve iyileşmiş olanlara tekrar açık 
olduğunu belirtir. Diğerleri, belirli olaylar/hizmetler için insidans seviyesi 35’ten itibaren 
koronavirüs için negatif olarak test edilmelidir. 

Aşılananlar ve iyileşenler hangi kanıtları sunmalıdır? 

Aşılanan kişiler, örneğin sarı aşı karnesi veya dijital aşı sertifikası gibi tam aşı koruması kanıtı 
sağlamalıdır. Gerekli olan son tek aşılamadan sonra en az 14 gün geçmelidir. Johnson & 
Johnson aşısı hariç, her zaman iki aşı gereklidir.  
İyileşenler, en az 28 gün ve en fazla altı ay önce pozitif bir PCR testin (veya başka bir nükleik 
asit testi) kanıtına ihtiyaçları vardır.  
Her ikisi için de geçerlidir: Ek olarak, nefes darlığı, öksürük, ateş ve koku veya tat kaybı gibi 
olası bir korona enfeksiyonu belirtisi olamamalıdır. 
 
Aşılanan ve iyileşenler bağışık kazanmış olarak kabul edilir. 

Aşılanmamış bir kişi olarak ne tür bir korona testi yapmam 
gerekiyor? 

Negatif antijen hızlı testi (maks. 48 saat önce yapılmış), ör. aşağıdakiler için geçerlidir: 
 
• iç mekan etkinlikleri ve toplantılar, 
• iç mekanlarda spor, 
• İç mekan gastronomisi ve işletme kantinleri, okul kantinleri vb. (sadece yiyecek ve içecek 

alma hariç), 
• yakın temaslı hizmetler (ör. Kuaför, vücut bakımı ...), 
• Konaklama (ör. oteller, kamp alanları, ...), aşılanmamış kişilerin gidişte ve tekrar dört gün 

sonra negatif bir test yapmaları gerekir,Büyük açık hava etkinlikleri (spor etkinlikleri, 
konserler, müzik festivalleri, ...) (2.500’den fazla kişi), minimum mesafe sağlanmadığı 
sürece. Büyük etkinliklere en fazla 25.000 seyirciye (aşılanmış ve 
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• iyileşmiş olanlar dahil) kadar izin verilir. 5.000’den fazla kişiyi aşan normal maksimum 
kapasitenin yüzde 50’sinden fazla olmamalıdır. 

 
Negatif bir PCR testi (maks. 48 saat eski), özellikle yüksek çoklu enfeksiyon riski olan etkinlikler 
ve hizmetler için gereklidir. Bunlar ör.: 
 
• Kulüpler, diskolar, dans etkinlikleri, 
• danslı özel kutlamalar, 
• cinsel hizmetler ve benzeri tesisler. 

Hastaneler ve diğer kurumlar için özel koruma 

Oldukça savunmasız insan grupları özellikle korunmaya devam edilecektir. Aşağıdaki 
kurumlarda, insidans değeri ne olursa olsun, 3G kuralı her zaman geçerlidir Bu kurumlara gelen 
ziyaretçiler her zaman ya tamamen aşılanmış, iyileşmiş veya negatif test sunmalıdırlar (Antijen 
hızlı test maks. 48 saat önce yapılmış): 
 
• Hastaneler, 
• Huzur ve bakım evleri, 
• özel konut türleri ve benzeri kurumlar 
• sabit sosyal yardım kurumları 
• mülteciler için toplu konut. 

Öğrenciler ve küçük çocuklar için test kanıtı 

• Okul çağındaki çocuklar ve gençler, zorunlu okul testlerine katılımları nedeniyle, test edilmiş 
kişiler olarak kabul edilir. 

• 16 yaş ve üstü öğrenciler için, okul belgesi, aşılama veya test kanıtı olarak geçerlidir. 16 
yaşın altındaki çocuklar ve gençler yaşlarına göre öğrenci olarak kabul edilir ve aşılama, test 
kanıtı veya okul belgesine ihtiyaç duymazlar. 

• Okul çağındaki çocukların korona testine ihtiyacı yoktur. Genel olarak test edilmiş kişiler 
olarak kabul edilir ve erişim kısıtlamalarına tabi değildir. 
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Maske zorunluluğu devam ediyor 
 

Aşağıdaki alanlarda tıbbi maske (cerrahi maske) takma yükümlülüğü devam etmektedir: 
 
• toplu taşıma araçlarında (otobüs, tren, uçak, ...), 
• ticaret, 
• kamu trafiği ile iç mekanlarda, 
• alış veriş kuyruklarında ve tezgahlarda 
• 2.500’den fazla ziyaretçi ile spor, kültürel ve diğer açık hava etkinliklerinde 
• okul binaları kullanımı için diğer iç mekanlar içinde. 

 
İstisnai olarak, belirli koşullar altında bir maske takmaktan kaçınılabilir, ör. 
 
• sadece özel buluşma için özel mekanlarda, 
• İç mekanlardaki, araçlardaki işlerde, ..., minimum 1,5 metre mesafenin güvenli bir şekilde 

korunabileceği veya sadece aşılanmış veya test edilmiş çalışanlar, sabit iş yerlerinde 
veya sabit ekiplerde buluşuyorsa (yüksek aerosol emisyonu olan faaliyetler hariç), 

• gastronomide, sabit oturma veya ayakta durma yerlerinde, masalar arasında minimum 
1,5 metre mesafe korunursa veya yapısal bölmeler varsa, 

• kulüplerde, diskolarda ve benzeri tesislerde ve sadece aşılanmış ve test edilmiş kişilerin 
bulunduğu özel dans partileri de dahil olmak üzere dans etkinliklerinde, 

• eğitim ve kültür kurumlarında ve sabit oturma veya ayakta durma alanlarına sahip 
etkinliklerde, minimum 1,5 metre mesafeye uyulması veya tüm kişilerin aşılanması veya 
test edilmesi durumunda. 

• gerekli yiyecek ve içecek tüketimlerinde, 
• sağır veya işitme güçlüğü çeken bir kişiyle iletişim kurarken, 
• gerektiğinde spor yaparken veya müzik çalarken, 
• şarkı söylerken, sadece aşılanmış veya test edilmiş kişiler katıldığında, 
• çocuk ve gençlik çalışmalarında 20 katılımcıya kadar kapalı alanlarda grup teklifleri ve 

ebeveyn çocuk teklifleri için, 
• tüm katılımcıların aşılandığı veya test edildiği sabit koltuklarda halka açık ve ücretsiz 

çocuk ve gençlik destek kurumlarının düzenlediği turistik otobüs turları ve çocuk ve 
gençlik aile eğlence gezileri için, 

• güvenlik yetkililerin itfaiye, kurtarma ve sivil koruma gibi acil durum görevlerinde 
• vs. 

Maske zorunluluğundan muaf olanlar: 

• Tıbbi nedenlerden dolayı maske takamayanlar. Tıbbi nedenlerin olması, talep üzerine 
sağlanacak bir tıbbi belge ile kanıtlanmalıdır. 

• Okul çağının altında olan çocuklar 
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Temel bilgi: AHA+L+A kuralı 
KENDİMİZİ VE BAŞKALARINI NASIL KORUYABİLİRİZ? 

• Koronavirüsün kontrolsüz bir şekilde yayılmamasını önlemek için herkesin birkaç önemli 
kurala uyması önemlidir. AHA+L+A kuralı (Mesafeyi koruyun (Abstand), Hijyene dikkat 
edin (Hygiene), tıbbi maske takın (Alltagsmaske), düzenli olarak havalandırın (Lüften) ve 
korona uygulamasını kullanın (App)) ile kendinizi ve başkalarını koruyabilirsiniz. 

• Virüs özellikle yakın mesafede hava yoluyla ve konuşurken yayılır.  
Mesafeyi koruyun! 
• Başkalarını korumak için en az 1,5 metre mesafeyi koruyun. Bunlar yaklaşık üç adımdır.  
• Kendinizi sağlıklı hissetseniz bile, vücudunuzda virüsü taşıyabilir ve başkalarına 

bulaştırabilirsiniz.  
• Sarılmayın ve tokalaşmayın 

Hijyen önlemlerine uyun!   
• Lütfen dirseğinize öksürün veya hapşırın. 
• Ellerinizi düzenli olarak yıkayın ve dezenfekte edin. 

Günlük maske veya tıbbi maske takın!   
• Tıbbi maske (FFP2 veya cerrahi maske) kendinize veya başkalarına hastalık bulaştırmaya 

karşı en iyi koruma sağlar.  
• Herkes kendi maskesini takmalı ve maskeleri kesinlikle birbirleri ile değiştirmemelidir. 
• Tıbbi maskeleri en geç 5. kullanımdan sonra değiştirin. Maske, her kullanımdan sonra 

dezenfeksiyon için 80°'de fırında bir saat bekletilmelidir. Tıbbi maskeler yıkanamaz! 
• Kumaştan yapılmış günlük maskenizi her kullanımdan sonra en az 60°'de yıkamalısınız.  
• Kullanım sırasında nemlenen maskeler daima değiştirilmelidir. 

Havalandırın!   
• Kapalı alanlar düzenli olarak her 20 dakikada bir havalandırılmalıdır. 

Uygulamayı kullanın - Korona uyarı uygulaması!  
• Korona uyarı uygulamasını kullanın. Uygulama sizi, virüse yakalanan kişilerle temas 

ettiğinizde bilgilendirir. Uygulama ayrıca size bir sonraki adımda ne yapmanız gerektiğini 
söyler.  

• Eğer korona testiniz pozitif çıktıysa, bu bilgiyi uygulamaya girin. 
• Uygulama anonimdir, yani hiçbir kişisel veriniz saklanmaz. 
 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app
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Temel bilgi: Korona şüphesi ve test olanakları 
KORONA OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM, NE YAPMALIYIM? 

• Semptom gösterdiğiniz için (ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, nefes darlığı, tat kaybı, baş 
ağrısı, ...) koronavirüse yakalandığınızı düşünüyorsanız veya korona uygulamasından olası bir 
enfeksiyon bildirimi yapıldıysa, en iyisi doğrudan aile hekiminize test yaptırın. 

• Test ücretsizdir. Öncelikle aile hekiminizi arayın ve randevu alın.  

HIZLI KORONA TESTİ NEDİR? 

• Şu anda genel olarak mevcut iki tür korona testi vardır:  
o  PCR testi (virüsün tespiti): PCR testi için, burun ve/veya boğazdan bir çubukla 

sürüntü alınır. Örnekler laboratuvarda değerlendirilir. Bu test çok hassastır. Ancak 
sonucun ortaya çıkması genellikle 1-2 gün sürer. 

o PoC testi (hızlı korona testi): Hızlı testte, sürüntü örneği bir test seti yardımıyla birkaç 
dakika içinde değerlendirilir. Bu test çok hassas değildir ve hızlı korona testi yapmak için 
yetkili olan ve bir test sonucu sunması gereken tıbbi hizmet sağlayıcı tarafından 
yapılmalıdır. 

• Ücretsiz hızlı korona testleri, muayenehanelerde, test merkezlerinde ve eczanelerde yapılabilir. 
Sonuç, yerinde kağıt üzerinde takdim edilir veya elektronik ortamda iletilir. Hızlı test pozitifse, 
doğrulama amacıyla bir PCR testi yapılır ve derhal karantinaya girmek gerekir.Karantina, ancak 
negatif bir PCR testi ile sona erer. 

• Öğrencilerin okulda kendi kendine yapılan korona testlerine katılması zorunludur.  

• Tüm vatandaşlar en az haftada 1x ücretsiz hızlı test yaptırabilir. Bu fırsatı değerlendirin! 

• Ennepe-Ruhr bölgesinin web sayfasında hızlı korona testi yaptırabileceğiniz güncel yerler 
bulunuyor. Bu yerler EN bölgesi uygulamasının haritasında da işaretli. 

POZİTİF KORONA TESTİ: ŞİMDİ NE YAPMALIYIM? 

• Eğer korona testiniz pozitif çıktıysa, koronavirüs ile enfekte olmuşsunuz demektir. Pozitif burada, 
sonucunuzun iyi olduğu anlamına gelmez, virüsü taşıdığınız anlamına gelir. 

• Eğer korona testinizin sonucu pozitif çıktıysa (PCR testi veya hızlı test), hemen evde karantinaya 
girmelisiniz. Sizinle birlikte aynı evde yaşayan (ev veya apartman dairesi veya konaklama yeri) tüm 
insanlar derhal karantinaya girmelidir. O andan itibaren herkes evde kalmalıdır. 

• Kendi balkonunuzu, terasınızı veya bahçenizi kullanmaya devam edebilirsiniz - ancak yalnızca siz 
ve sizinle aynı evde yaşayan kişiler.  

https://www.enkreis.de/gesundheitsoziales/gesundheit/faq-corona/corona-schnelltest.html
https://www.enkreis.de/politikverwaltung/verwaltung/online-service/ennepe-ruhr-kreis-app.html
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Temel bilgi: EN bölgesinde yardım/bilgi teklifleri 

TELEFONLA NEREDEN YARDIM/BİLGİ ALABİLİRİM? 

• Schwelm bölge idaresi vatandaş hattı  
 02333/4031449, her gün saat 8.00 - 18.00 arası ulaşabilirsiniz 

• Hattingen, Herdecke ve Witten vatandaş hatları 

o Hattingen belediyesi:  02324/204 4700  
Pazartesi - Perşembe saat 8.30 - 15.30 arası, Cuma saat 8.30 - 12.00 arası 

o Herdecke belediyesi:  02330/611 350 
Pazartesi - Perşembe saat 8.00 - 16.00 arası, Cuma saat 8.00 - 12.00 arası  

o Witten belediyesi:  02302/581 7777 
Pazartesi, Salı ve Perşembe saat 8.00 - 16.00 arası, Çarşamba ve Cuma saat 
8.00 - 14.00 arası 

• Nöbetçi aile hekimliği 
 116117 

• NRW Sağlık Bakanlığı vatandaş hattı 
 0211/9119 1001, Pazartesi - Cuma saat 7.00 - 20.00 arası 

• Ennepe-Ruhr bölgesi sosyal psikiyatri servisi 
(Korona nedeniyle ruhsal krizlerde) 

o Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Schwelm ve Sprockhövel:          
02336/93 2788 

o Witten, Wetter ve Herdecke:  02302/922 264 
Pazartesi - Cuma saat 8.00 - 12.00 arası ve Perşembe saat 14.00 - 16.00 arası 

• GESINE kadın danışmanlığı.EN 
(fiziksel, psikolojik, mali ve cinsel şiddet ve kriz durumlarında) 

o Schwelm:  02336/475 909 1  
Witten:  02302/525 96  
Hattingen:  02324/380 930 50 
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Temel bilgi: Evde karantina 
EVDE KARANTİNA NASIL OLUR? 

• Eğer korona testiniz pozitif çıktıysa veya sağlık müdürlüğü talimat verdiyse, evde karantinaya 
girmek zorundasınız.  

• Evde karantina, derhal evde kalmanız ve ziyaretçi kabul etmemeniz gerektiği anlamına gelir. Bu 
nedenle artık dışarı çıkmayın; yani yürüyüşe, oyun parkına, alışverişe, vs. gitmeyin ve arabayla da 
gezmeyin. Kendi balkonunuzu, terasınızı veya bahçenizi kullanabilirsiniz - ancak yalnızca siz ve 
sizinle aynı evde yaşayan kişiler! 

• İşvereninizi, okulu ve/veya kreşi ve temasta olduğunuz tüm kişileri bilgilendirin. 
• Çocuğunuz 12 yaşın altındaysa (1-11 yaş arası) ve karantinaya girmesi gerekiyorsa, 

ebeveynlerden birinin çocukla evde kalması gerekir. 
• Eğer karantinadaysanız, sağlık müdürlüğü ile e-posta yoluyla veya e-posta gönderemiyorsanız 

telefon ile iletişime geçin. Karantinadayken kendiniz sağlık müdürlüğü ile e-posta yoluyla iletişime 
geçebilirsiniz. 

• Karantina sırasında ilaca ihtiyacınız olursa veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız, aile hekiminizi 
arayın. Doktorunuza karantina altında olduğunuzu söyleyin. 

• Eğer kendinizi çok hasta hissediyorsanız ve acil doktora ihtiyacınız varsa,  116117 numarasını 
arayarak acil tıbbi yardım çağırın. Çok acil durumlarda  112’yi arayın. Evde karantinada 
olduğunuzu mutlaka söyleyin. 

KARANTİNAYA GİRMEM GEREKTİĞİNDE İŞİM NE OLACAK? 

• Esas olarak: Karantinaya girmeniz gerekiyorsa, maaşınızı işvereninizden almaya devam 
edeceksiniz (maaşların ödenmeye devam etmesi) - maksimum 6 hafta (IfSG madde 56). 

• Çocuğunuz karantinada olduğu için (12 yaş altı) evde kalmanız gerekse bile, maaşlar yine de en 
fazla 6 hafta boyunca ödenir. Konuyla ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz. (IfSG madde 56 
par. 1a uyarınca kazanç kaybı hakkı) 

KARANTİNAM NE ZAMAN BİTİYOR? 

• Eğer tipik korona enfeksiyonu semptomlarınız varsa (öksürük, boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı 
veya tat kaybı, ...), karantinanız genellikle semptomların başlamasından itibaren 10 gün sonra 
sona erer. Karantinanızın bitiminden 2 gün önce iyileşmiş olmalısınız. 

• Eğer PCR testiniz pozitif sonuçlandıysa ancak hastalığın tipik semptomlarını göstermiyorsanız 
karantina PCR testi yapıldıktan 10 gün sonra sona erer. 

• DİKKAT: Karantina ancak sağlık müdürlüğü izin verdiğinde sona erer! Bu, karantina süresinin 
herkes için her zaman aynı olmadığı ve daha uzun olabileceği anlamına gelir. 

• İstisnalar: PoC testiniz (hızlı test) pozitif. Ardından bir PCR testi yapılmalıdır. PCR testi sonucuna 
kadar kesinlikle karantinada kalmalısınız. Karantinanız ancak PCR testi negatif çıktığında sona 
erer. 

  

https://ifsg-online.de/antrag-schliessung-schulen-und-betreuungseinrichtungen.html


- 9 - 

 

  » GERİ » 

 

Temel bilgi: Korona Ülkeye Giriş Yönetmeliği 
Federal Koronavirüs Giriş Yönetmeliği 

YURT DIŞINDAYDIM. ŞİMDİ NE YAPMALIYIM?  

Koronavirüs Giriş Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi 1 Ağustos 2021’de yürürlüğe girmiştir. 1 
Ağustos 2021’den itibaren, diğerlerinin yanı sıra, aşağıdaki değişiklikler uygulanacaktır:  
• Riskli bölgeler, 1 Ağustos 2021’den itibaren sadece iki kategoride sınıflandırılacaktır: Yüksek riskli 

bölgeler ve virüs varyant bölgeleri. “Basit” riskli bölgeler kategorisi artık geçerli değildir.  
• 1 Ağustos’tan itibaren Kuzey Ren Vestfalya’ya gelen 12 yaş ve üstü tüm geri dönenler, aşılanmış, 

iyileşmiş veya test edilmiş olduklarına dair kanıtlara sahip olmalıdır. Bunun için yüksek riskli bir 
bölgede veya virüs varyantı bölgesinde olup olmadığınız önemli değildir. 

• Test kanıtı, en fazla 48 saat (antijen testleri için) veya 72 saat (PCR) önce yapılmış bir test 
olmalıdır. Bu sürelerin hesaplanması için giriş tarihi geçerlidir. Virüs varyantları için, antijen testi 
için süre 24 saate düşürülür. 

• Giriş tarihinden önceki son 10 gün içinde herhangi bir zamanda, giriş esnasında yüksek riskli 
veya virüs varyantı olarak sınıflandırılan bir bölgede bulunan kişiler, özel bir kayıt, kanıt 
sunmalılar ve karantina zorunluluğuna da uymalılar. Başvurular ve kanıtlar 
www.reiseanmeldung.de adresine sunulmalıdır. Alternatif olarak,bir kağıt form doldurulabilir. Bu, 
aşağıdaki adrese gönderilmelidir: Deutsche Post E-POST Solutions GmbH, 69990 Mannheim. 

• Yüksek riskli veya virüs varyantlı bölgelerden gelen yolcular, dönüşten hemen sonra evde 
karantinaya alınmalıdır. 

• Yüksek riskli bir bölgeden giriş durumunda, karantina süresi temel olarak 10 gün, virüs varyantlı 
bölgeden giriş durumunda ise 14 gündür. 

• Yüksek riskli bir bölgeden giriş durumunda, serbest test, giriş tarihinden en az 5 gün sonra 
mümkündür. 12 yaşın altındaki çocuklar için, yüksek riskli bir bölgeden girişte karantina 5 gün 
sonra otomatik olarak sona erer. 

• Virüs varyantlı bir bölgede bulunmadan sonra karantina her zaman 14 gündür. Test ile 
karantinanın kaldırılması mümkün değildir. İstisnai: Bölgede karantina süresi azaltılır. Bu 
durumda anında geçerli olan karantina kuralları  

        devam edecektir. 
 

• Bunun dışında seyahatten gelenler için test zorunluluğunun dikkate alınması devam 
etmektedir: Test zorunluluğu, tatil, çalışma süresini dengelemek vs. beş iş günü veya daha uzun 
süredir işletmede olmayan kişiler için geçerlidir.  
Örneğin yarı zamanlı çalışma/vardiyalı çalışma nedeniyle haftada sadece bir gün çalışanlar ve o 
gün de izinli olanlar da bu düzenlemeye tabidir. Buna göre test zorunluluğu, bir tam çalışma 
haftası boyunca “tatil nedeniyle” işletmede olmayanları kapsamaktadır. 
Hastalık, vardiyalı çalışma, home ofis, iş gezileri vb. nedenlerle işletmede bulunmayanlar için test 
zorunluluğu yoktur.  
Diğer tüm alanlarda olduğu gibi, test zorunluluğu, daha önce tam olarak aşılanmış veya iyileşmiş 
olanlar için geçerli değildir!  

 
 
 
 
 

http://www.reiseanmeldung.de/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/2021/DEU.pdf
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Temel bilgi: Koronavirüs aşısı 

KİMLERE AŞI RANDEVUSU VERİLİYOR VE AŞI RANDEVUSU 
NASIL ALABİLİRİM? 

• 12 yaşın üstünde olan herkes, Ennepe Ruhr ilçesinin aşı merkezini randevu almaksızın ziyaret 
edebilir. Ennepetal'deki eski ALDI marketi olan Kölner Str. 205'te bulunmaktadır ve her gün 
sabah 8.00 ile 20.00 arası hizmet vermektedir. 
 

• Lütfen yanınızda şunları getirin: kimlik, FFP2 maskesi, sağlık sigorta kartı ve aşı karnesini (eğer 
mevcutsa). 
 

• 12 ile 15 yaş arasındaki çocuklar ve gençler için her zaman bir ebeveyn veya yasal vasi onayı 
gerekir.Çocuklara ve gençlere refakatçilik edilmesi önerilir, ancak zorunlu değildir. Bu yaş grubu 
üyeler https://www.terminland.de/impfzentrum_en2/?m=35955 adresinden randevu alabilirler. 
Ancak bu bir zorunluluk değildir. 

• Korona enfeksiyonu geçiren ve iyileşen veya başka bir yerde ilk doz almış olan aşılama 
korumasını tamamlamak için ikinci bir tarih isteyen kişiler de aşılama merkezine gelebilir. Bu 
kişiler, aşılama merkezinde ikinci aşılama esnasında birinci aşılama belgesini (aşı karnesi, KVWL 
(Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Derneği Westphalia-Lippe) bilgilendirme  belgesi) getirmelidir. 

• Randevular, çevrim içi www.116117.de sayfasından veya telefon yoluyla  
 0800/116 117 02, her gün saat 8.00 - 22.00 arasında alınabilir. 

• Randevulardan sorumlu olan Vestfalya-Lippe Yasal Sağlık Sigortası Doktorları Derneği (KVWL), 
randevular için adım adım izlenecek olan talimatları ve sıkça sorulan sorulara bir cevap listesi 
oluşturmuştur: Tüm bilgilere www.corona-kvwl.de/impftermin sayfasında ulaşabilirsiniz.  

• Tam bir aşı koruması için ilk aşı randevusu ile birlikte ikinci aşı randevusu verilir. 
• Genel olarak akrabalar veya güvenilen kişilerden de randevu almaları istenebilir. 

AŞILAR NASIL YAPILIR? 

• Aşı için kimliğinizi, randevu belgenizi, sağlık sigorta kartınızı, aşı kartınızı ve elektronik sağlık 
kartınızı (varsa) ve varsa kanıt için ilgili belgeleri yanınızda getirmelisiniz. 

• Tıbbi maske takmak zorunludur. 

• Aşı öncesinde korona aşısı hakkında bilgi edinebilirsiniz. Dilerseniz bir doktora da danışabilirsiniz. 

• Aşı ve aşı maddesi hakkında bilgilere buradan birçok dilde ulaşabilirsiniz. 

• Aşı eğitimi sağlık personeli tarafından yapılır.  

• Aşı maddesi üst kola enjekte edilir. 

• Aşılamadan sonrası aşılanan kişiler yaklaşık 15 dakika süreyle aşı merkezinde tıbbi gözetim 
altında tutulur. Bu şekilde nadiren meydana gelen alerjik reaksiyonlara veya halsizliğe doğrudan 
müdahale etmek mümkündür. 

• İkinci aşı da aynı yerde yapılır.  

• İkinci aşı randevusu mümkün mertebe ertelenecek, böylece daha fazla kişinin daha hızlı ilk aşı 
olması sağlanabilecek. 

https://www.terminland.de/impfzentrum_en2/?m=35955
http://www.116117.de/
http://www.corona-kvwl.de/impftermin
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html
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Yayımcı  
Ennepe-Ruhr-Kreis 
Kaymakam 
Hauptstraße 92, 58332 Schwelm 
www.en-kreis.de 
 
Bu özel bülteni artık almak istemiyorsanız, lütfen ki-corona@en-kreis.de adresine bir e-posta gönderin veya 02336/4448-172 
numaralı telefondan bize ulaşın 

İletişim: 
Ennepe-Ruhr bölgesinin belediye entegrasyon merkezi 
E-posta:  ki-coronainfo@en-kreis.de 

İnternet: http://www.enkreis.de/bildungintegration/kommunales-integrationszentrum.html 

Belediye entegrasyon merkezi desteği 
 

 

http://www.en-kreis.de/
http://www.enkreis.de/bildungintegration/kommunales-integrationszentrum.html
https://www.mkffi.nrw/ministerium-fuer-kinder-familie-fluechtlinge-und-integration
https://www.schulministerium.nrw.de/
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