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Mutlak surette uyulması gereken kurallara ilişki resmi bilgi notları
Burada: Korona hızlı testinizin pozitif sonucu (“PoC-Test”)
Sayın Bayanlar ve Baylar,
yapılan hızlı Korona testinizin pozitif sonuç vermesinden dolayı Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Karantina
Yönetmeliği hükümlerine istinaden bir sonraki PCR testiniz negatif sonuç verene kadar doğrudan evde
karantinaya girmek zorundasınız.
Evde karantinaya girmek demek, sizin ve hane halkınızın ev ortamından dışarı çıkmasının yasak olması
ve “hane halkınıza mensup olmayan” şahıslarla her türlü temastan kaçınmak zorunda olmanız demektir.
Evde herhangi bir ziyaret kabul etmeniz yasaktır. Doğrudan evinizin eklentisi sayılabilecek balkonlara,
teraslara ve bahçelere ise çıkabilirsiniz, ancak hane halkı mensubu olmayan şahıslarla hiçbir şekilde
temasınızın olmaması şartıyla. Üzerinde velayet hakkına sahip olduğunuz şahısların da (örneğin reşit
olmayan çocukların) karantina kurallarına uymasından bizzat siz sorumlusunuz.
Korona hızlı testinizin pozitif sonuç vermesinin ardından, daha sonra laboratuvarda yapılacak bir PCR
testi için hemen mahallinde örnek aldırma olanağına sahipsiniz. PCR test sonucunuzun da pozitif olması
halinde karantina uygulamasına doğrudan devam etmek zorundasınız. Bu durumda Dortmund
Belediyesi Sağlık Dairesi çalışanları sizinle irtibata geçip, karantina uygulaması hakkında sizinle
görüşme yapacak ve muhtemelen temasta olduğunuz diğer kişileri de tespit çalışmalarına
başlayacaklardır.
PCR testinizin negatif sonuç vermesi halindeyse karantinaya son verilmesi mümkündür.

Q1-INFO

Karantinadan istisna yapılması sadece Sağlık Dairesinin onayı ile mümkündür. Ancak sadece can ve
bedenin korunması için mutlak surette zorunlu olan bazı durumlarda (örn. yangın, tıbbi bir acil durum
Bizimle konuşmak istiyorsanız: Pazartesi – Çarşamba saat 8.00–12.00 / 13.00–15.30, Perşembe saat 17.00’ye kadar
Cuma saat 8.00–12.00 ve randevu üzerine
Tüm Stadtbahn hatlarıyla Stadtgarten durağına kadar ve S-Bahn ile Stadthaus garına kadar
Bize ulaşmak için:
http://www.dortmund.de
İnternet sitemiz:
Şifrelenmemiş e-posta mesajları tüm internet güzergâhında yetkisiz kişilerce okunabilir/değiştirilebilir.
Dortmund Belediyesi’nin detaylı veri koruma bilgilerini internet sitemizde şu adresten temin
edebilirsiniz: www.datenschutz.dortmund.de
IBAN DE65 4405 0199 0001 1244 47 BIC DORTDE33XXX
Banka hesabımız:

veya Korona belirtilerinin ciddi derecede kötüleşmesi gibi) evi terk etmeniz gerekiyorsa, karantina
zorunluluğu ortadan kalkar. Tıbbi bir acil durumun varlığı halinde lütfen acil doktor/ambulans hizmetleri
(ärztlicher Notdienst/Rettungsdienst) birimini karantinada olduğunuz konusunda bilgilendirin.
Bilgi notu
İşvereniniz, karantinaya alınmanızdan dolayı maruz kalacağı kazancın tazmin edilmesi için ilgili talebi
üzerine yetkili kurum olan Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), Freiherr-vom-Stein-Platz 1,
48147 Münster makamından Alman Enfeksiyondan Korunma Kanunu (IfSG) 56. maddesine istinaden
tazminat ödemesi alabilir. Konuyla ilgili diğer bilgileri ve internetten indirilebilir başvuru formlarını
aşağıdaki internet sitesinden bulabilirsiniz:
https://ifsg-online.de/antrag-taetigkeitsverbot.html
Saygılarımızla,
Vekâleten

Dr. Renken
Belediye Tıbbi Hizmetler Müdürü

