Hessisches Ministerium
für Soziales und Integration

Seyahat Edenler İçin Önemli Bilgiler
Hessen Eyalet Hükumeti Korona Pandemisini engelleme amacıyla farklı yaşam alanlarını kısıtlayıcı
düzenlemeleri kararlaştırdı. Bu düzenlemeler Hessen’de bulunan herkes için geçerlidir. Bununla
ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabileceğiniz link: www.hessen.de.

İşbu düzenlemeler bir riskli bölgeden Hessen’e
giriş yapan herkese ilişkindir.
1. Yurt dışından Hessen’e giriş yapmadan evvel girişinizden önceki son 10 günde riskli bir
bölgede kalmış olmanız durumunda, derhal en doğru yoldan eve veya barınağınıza gitmelisiniz.
Orada zorunlu olarak 10
günlüğüne karantinada kalmanız gerek. Bunun manası, bu zaman içerisinde
evinizi/barınağınızı terk edemezsiniz. Bu kural, diğer federal eyaletten
Hessen’e giriş yaptığınızda da geçerlidir. Riskli bölgeler Robert-KochInstitut
tarafından
belirtilmektedir:
https://www.rki.de/covid-19Riskli
risikogebiete.
bölgeler
2. Riskli bir bölgeden giriş yaptığınızda, sizin için yetkili Sağlık Müdürlüğünü derhal giriş yaptığınıza
dair bilgilendirmekle yükümlüsünüz. Bu yükümlülüğü yerine getirmek için girişinizden önce
online kayıt etmeniz gerekir https://einreiseanmeldung.de/#/. Taşıyıcı veya sınır
memurluğuna ibraz edebilmek için kayıtlı ve/veya çıktısı olan onayı beraberinizde taşıyınız.
Dijital giriş mümkün olmadığı takdirde, istisnai durumlarda yazılı bir yedek kaydı doldurmanız
gerekir
(Örnek:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Ersatzmitteilu
ng_Covid_Tab.html) ve bu belgeyi de taşıyıcıya veya sınır memurluğuna veya giriş yaptıktan
sonra derhal Sağlık Müdürlüğüne iletiniz. Sizin için yetkili Sağlık Müdürlüğünü İnternette
bulacağınız adres https://tools.rki.de/plztool/.
3. Karantinanız en erken girişinizden sonraki beşinci günden itibaren biter. Bunun için negatif
bir test sonucuna ihtiyacınız olacak. Test en erken girişten beş gün sonra yapılabilmektedir.
Testin uygulanması için karantinadan muaf tutulursunuz.
4. Testi Frankfurt Havalimanı AiRail-Check İn kısmında bulunan Test Merkezinde
yaptırabilirsiniz, randevu gününde doğrudan kendi aile hekiminize gidebilir veya başka test
imkanlarını
kullanabilirsiniz
(Hessen’de
bulunan
test
merkezleri:
https://www.kvhessen.de/coronatests/). Riskli bir bölgeden giriş yaptığınıza dair giriş kaydını
beraberinizde taşıyınız. 15 Aralık 2020 tarihine kadar girişinizden sonra 10 gün içerisinde
yaptıracağınız test ücretsizdir. 16 Aralık 2020 tarihinden itibaren test masraflarını kendiniz (özel
olarak) karşılamanız gerek.
5. Test neticesi elinize geçene kadar tekrar eve veya barınağınıza dönüp karantinada
kalmalısınız. SARS-CoV-2-Virüse ilişkin enfeksiyon testiniz negatif çıktığı ve COVID-19
hastalığına dair tipik belirtileri göstermediğiniz durumda karantina yükümlülüğünüz
düşer. Girişinizden sonra ateşlenme, kuru öksürük veya koku veya tat duyu kaybı gibi tipik
belirtiler meydana geldiği durumda, test sonucunuz negatif çıkmış olsa dahi derhal Sağlık
Müdürlüğünü bilgilendirmekle yükümlüsünüz.

Karantina Yükümlülüğü alttaki durumlar için geçerli değildir:
Aktarma, sınır trafiği, mesleki aktivite, eğitim, öğretim, iş gereği günlük sınır geçmeler, özel
ziyaretler ve özel meslek grupları. Ayrıntılı bilgiye erişebileceğiniz adres:
https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-hessen/quarantaene-bestimmungen-undcoronatests-fuer-einreisende/ausnahmen-zu-quarantaenebestimmungen-undcoronatests-fuer-einreisende.

Bu düzenlemedeki kuralları ihlali 25.000 Euro tutarına
kadar kefaret cezasıyla takip edilebilmektedir.

Hessisches Ministerium
für Soziales und Integration
Karantina kararlarında istisnalar...
Sizin altta belirtilen kişi çevresine ait olup belirti taşımadığınız durumda geçerlidir:
Aktarmalar
Almanya Federal Cumhuriyetine sadece aktarma amacıyla giriş yapan şahıslar; Bunlar Hessen eyaletini
(konaklama veya ziyaret olmaksızın) doğrudan terk etmeleri gerekmektedir. Dinlenmeye (örn. yeme içme
veya yakıt almaya) müsaade edilir.
Sınır trafiği
Komşu devletlerle sınır trafiği çerçevesinde 24 saatten daha az bir riskli bölgede kalmış veya 24 saatliğine
Hessen eyaletinde kalacak şahıslar.
Özel Ziyaretler
 Aynı ev halkında bulunmayan eşin veya hayat arkadaşın 1. derece akrabalarını, hısımlarını ziyaret eden
veya bölüşülen velayet veya görüşme hakkını kullanmak için Hessen eyaletine giriş yapan şahıslar (2.
Derece akrabaları ziyaretlerde ve 72 saatten fazla eğleşmelerde negatif bir test sonucu gereklidir).
 Acil tıbbi tedavi amaçlı giriş yapan şahıslar (negatif bir test sonucu gereklidir).
 Korumaya veya yardıma muhtaç kişilere destek olan/bakım yapan şahıslar (negatif bir test sonucu
gereklidir).
Mesleki Aktivite, Eğitim, Öğretim
İstisnalar, 72 saatten daha az bir riskli bölgede kalmış ve uygun korunma ve hijyen konseptlerine riayet etmiş
şahıslar için de geçerlidir:
 İşi, sağlık sisteminin ikamesi için elzem olanlar (iş/görev veren tarafından belgelenmelidir),
 Meslek icabı tren, gemi veya uçakla sınır ötesi yolcu, mal ve eşya taşıyıcıları (72 saatten fazla
eğleşmelerde negatif bir test sonucu gereklidir),
 Mecburen ve ertelenmeksizin meslek icabı eğitim/öğretim için bir riskli bölgede kalmış diplomatik ve
konsoloslukların, millet vekilliklerin ve hükumetlerin yüksek rütbeli mensupları.
Lütfen dikkate alınız: Zorlayıcı gereklilik, iş/görev veren veya eğitim kurumu tarafından belgelenmelidir. Riskli
bölgede 5 güne kadar kalma durumunda ayrıca bir negatif test sonucu gereklidir.
İş gereği günlük sınır geçenler
İstisnalar, düzenli olarak (asgari haftalık) ikamet yerine geri dönen iş gereği günlük sınır geçenler için
geçerlidir. Zorlayıcı gereklilik ve uygun korunma ve hijyen konseptleri iş/görev veren veya eğitim kurumu
tarafından belgelenmelidir.
Diğer İstisnalar
Mesleki aktivitesi, sağlık sisteminin veya kamusal düzenin ve devlet ve devlet idaresinin işlevselliğinin
ikamesi için gerekli olan şahıslar.
Uluslararası Spor Müsabakaları
Uluslararası spor etkinliklerinin hazırlığı, katılımı, gerçekleştirilmesi ve etkinlik sonrası işlemleri için ilgili
organizasyon komitesi tarafından görevlendirilen veya bir federal spor birliği tarafından antrenman ve eğitim
etkinliklerine katılması için davet edilen şahıslar (negatif test sonucu gereklidir).
Tatilden Dönenler
İstisnalar, tatil için (korunma ve hijyen konseptleri gibi) özel pandemi tedbirleri alınmış ve hakkında seyahat
uyarısı bulunmayan bir riskli bölgeden gelen tatilden dönenler için, ilgili riskli bölgedeki enfeksiyon durumu
aksini gerektirmediği takdirde geçerlidir (bakınız Dışişleri Bakanlığı & RKI, negatif test sonucu gereklidir).
Karantinadan muafiyet için SARS- CoV-2-Virüsü enfeksiyonuna ilişkin test sonucu şart koşuluyorsa baz olan
ilgili test, girişten en az 48 saat önce veya giriş yaptıktan derhal sonra yapılması gerekmektedir (Giriş
kaydı belgesini ibraz ediniz!). PCR testlerini hemen giriş esnasında Frankfurt Havalimanında AiRail - Check
İn kısmındaki Test Merkezinde veya kendi aile hekiminizde veya sağlık sigortalarına bağlı hekim birliğinin
Test Merkezinde yaptırabilirsiniz. Yetkili Sağlık Müdürlüğü münferit durumlarda farklı talimatlar kararlaştırabilir.

