Korona testi pozitif çikan sakinler için bilgiler
Pozitif test sonucu (PCR veya hızlı test)
•

•

•

•
•

•

Korona testi (PCR/ hızlı test) pozitif çıkan sakinlere otomatik olarak on günlük bir
karantina uygulanır. Karantinanin ilk günü test edildikten bir sonraki günden itibaren
sayılmaya başlanır.
Karantinayı en erken 7. gününden itibaren en az 48 Saat öncesinde semptomsuz
olmak sartiyla bir hızlı test ile sonlandırabilmeniz mümkündür. Bu test sonucunu kanıt
belgesi olarak bir ay muhafaza etmelisiniz.
Hastanelerde, bakım tesislerinde ve entegrasyon yardım tesislerinde çalışanların
karantinayı 7. günden itibaren sonlandırabilmeleri mümkün. Bunun için ya negatif
olan bir PCR testi veya pozitif bir PCR testi ile (CT değeri 30'un üzerinde) gereklidir.
Işveren veya okul için pozitif test sonucu karantina yükümlülüğünün kanıtıdır.
Yani sağlık bakanlığından veya düzenleyici ofisten sizlere yazılı bir karantina
kararı gönderilmicek. Ayrıca sizlere sağlık bakanlığından veya sizin sağlık
bakanlığına bir çağrı da bulunmanız gerekli değildir.
Enfekte olan herkez, son iki gün içerisinde görüşdüğü kişileri bilgilendirme
zorundadır. Ancak, onlar için otomatik bir karantina yoktur. Sadece korona belirtilerine
dikkat edilmeli ve belirtiler ortaya çıktığı an doktorla iletişime geçilmeli.

Korona pozitif test edilen kişinin Hane halkı
•
•
•
•

Otomatik olarak 10 günlük karantina gecerlidir
7. günden itibaren negatif PCR testi ile veya hızlı test ile karantina sonlandırılabilir
Öğrenciler ve anaokuluna giden çocuklar 5. günden itibaren negatif PCR testi veya
hızlı test ile karantinayı sonlandırabilir
Karantina yükümlülüğünün kanıtı, enfekte kişinin pozitif test sonucudur ve yeterlidir

Karantinadan muaf olabilme şartları
(Ön koşul: semptomsuz olmak sartı ile)
•
•
•
•

Takviye aşısı olan kişiler (Hatirlatma- aşısı; yani toplam 3 doz aşı olanlar)
Aşılanmış ve korona hastalığı geçirenler (pozitif PCR-Test sonucu + en az 1 doz aşı)
Iki doz aşılı kişiler, ancak İkinci aşıdan bu yana 14 günden fazla ve 90 günden daha
az bir zaman kapsamında muaf durumundan yararlanabilir
Korona hastalığı geçirenler (pozitif PCR-Test sonrası 28. günden itibaren 90. güne
kadar olan bir zaman kapsamında muaf durumundan yararlanabilir)

Iyileşme sertifikası
•
•

Eczaneler, pozitif PCR testinin sunulması üzerine bir sertifika oluşturabiliyor.
Alternatif olarak, sağlık bakanlığından e-posta ile bir iyileşme sertifikası talep
edilebilir. Sağlık bakanlığının e-posta adresi: (nachweispcr@kreis-re.de).

Daha fazla bilgi icin: www.kreis-re.de/corona veya www.mags.nrw/coronavirusquarantaene tıklayınız.

