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Hessen Sosyal İşleri ve Entegrasyon Bakanlığı Seyahatler hakkında
Bilgilendirme

Almanya sınırları içerisinde seyahat
Konaklayan müşterilerin yeme içmesi dahil konaklama ofertaları, turistik amaçlı ikametlerde
giriş esnasında Koronavirüsten Koruma Yönetmeliği, madde 3 gereği negatif belge ibraz
edildiği (şayet barınakta müşterek tesisler işletilmediği takdirde bu geçerli olmaz),
Koronavirüsten Koruma Yönetmeliği, madde 4 gereği müşterilerin iletişim bilgilerinin
kaydedildiği ve Koronavirüsten Koruma Yönetmeliği, madde 5 gereği bir hijyen konsepti
mevcut olup uygulandığı takdirde müsaadelidir.
Yurt dışından Hessen’e Giriş Çıkışlar
Hessen’e başka bir devletten giriş yapan ve son 10 günde bir Korona enfeksiyonlu riskli
bölgede bulunmuş şahıslar, giriş yapar yapmaz derhal kendi evine veya başka bir uygun
barınağa girmekle yükümlüdürler. Bir virüs varyantı bölgesinden girişlerde karantina süreci
on dört gün, diğer durumlarda on gündür. Bu süreçte ziyaretçi kabul edilmesi yasaktır.
Riskli bölgelerden giriş yapan şahıslar ayrıca bir Sars-CoV-2 Virüs testi yaptırmaları
gerekmektedir. Çok yüksek vaka olasılı veya yeni virüs varyantları olan bölgelerde kaldıktan
sonra giriş sadece negatif sonuçlu test ile mümkündür. Test sonucu belgelenmiş olmalı ve 10
gün boyunca talep edildiğinden ibraz edilebilmelidir.
Sağlık Müdürlüğü giriş yapmadan önce bilgilendirilmelidir. Bilgilendirme
www.einreiseanmeldung.de sayfası üzerinden elektronik giriş kaydıyla gerçekleşir. Elektronik
bir giriş kaydı mümkün olmadığı takdirde telefonla veya e-posta üzerinden Sağlık
Müdürlüğüne başvurabilirsiniz. Bir çok Sağlık Müdürlüğü aydı doğrudan kendi internet
sayfalarında mümkün kılmaktadırlar.
Riskli bölgelerden girişlerde Sars-CoV-2 Virüse dair hastalık belirtileri olmayan şahıslar için
karantina, negatif test sonucu, aşı belgesi veya hastalık atlatma belgesi Sağlık Müdürlüğüne
ibraz edildiği anda sonlanır.
1.
2. Yüksek vaka olasılı bölgelerden aşı belgesi, hastalık atlattı belgesi veya test en erken
girişten itibaren beş gün sonra yapılmakla bir negatif test sonucu iletmekle,
3. Virüs varyantı bölgesinden prensip olarak girişten 14 gün sonra

Testin uygulanması için kıs süreliğine karantinadan muaf tutulursunuz. Randevu gününüzde
doğrudan aile hekiminize veya belirtilen test merkezine ve oradan tekrar kendi evinize
gidiniz.
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Federal Hükümeti Giriş Yönetmeliği farklı istisnaları öngörmektedir.

Uluslararası riskli bölgelerin belirtilmesine dair Almanca ve İngilizce bilgilerine buradan
erişebilirsiniz
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.ht
ml.
Güncel bilgilere Hessen Sosyal İşleri ve Entegrasyon Bakanlığına ait web sayfasındaki
linkten erişebilirsiniz: https://hessenlink.de/CoronaHMSI.

Hessen Eyaletinin Kanun ve Yönetmelik Defterinde Almanca dilinde resmen yayımlanan
yönetmelik metni ancak yasal bağlayıcılığa sahiptir.
Toplumun, 22 Haziran 2021 tarihli Koronavirüs SARS-CoV 2’yle Enfeksiyondan Koruma
Yönetmeliğinin (Koronavirüsten Koruma Yönetmeliği -CoSchuV-) tam kanun metnine geçerli
versiyonu ve ek yönetmeliklere https://www.hessen.de/fuer-buerger/coronahessen/verordnungen-und-allgemeinverfuegungen sayfasından erişebilirsiniz.
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