Burada ana dilinizde
Federal Hükümetin Korona
Uyarı uygulaması hakkında
bilgi bulunmaktadır.

KORONA HAKKINDA BILMENIZ
GEREKENLER

www.integrationsbeauftragte.de/
corona-warn-app

Önemli:
Koronavirüs aşısı ile
kendinizi ve çevrenizdekileri
korumuş olursunuz!

Bir bakışta davranış tavsiyeleri,
iş hukuku ve seyahat düzenlemeleri

www.integrationsbeauftragte.de/
corona-virus

Sağlık
KENDIMI VE BAŞKALARINI NASIL KORUYABILIRIM?

Herkes koronavirüs ile mücadele etmeye yardım edebilir. Başka insanlara teması mümkün olduğu kadar
düşük tutun ve kendinizi aynı kalan bir insan çevresi ile sınırlayın. Sadece bu şekilde bulaşmayı önleyebilirsiniz. Daima önemli:

1,5 m

Elleri yıkamak
(en az 20 saniye)

•

Başka insanlar ile aranızda en az 1,5 metre
mesafe tutun.

•

Bir ağız-burun
maskesi takın.

•

NEDEN KORONAVIRÜSE KARŞI AŞI
OLMALIYIM?
●

●

●

Kendinizi, ailenizi ve görüştüğünüz tüm kişileri
korursunuz.
Aşılama isteğe bağlıdır ve ücretsizdir. 116 117
numaralı telefondan ne zaman aşı olabileceğinizi
öğrenebilirsiniz.
Aşılar uyumluluk, güvenlik ve etkinlik açısından
özenle kontrol edilmiştir.

Kol içine veya mendile
öksürün veya hapşırın.

•

Kapalı mekanları
yeterince havalandırın.

•

VIRÜSÜN BANA BULAŞTIĞINDAN
ENDIŞE EDIYORSAM NE YAPMALIYIM?
Koronavirüs teşhisi konmuş olan bir kişi ile kişisel
temasınız oldu mu? Derhal telefonla sağlık müdürlüğünü arayın! Herhangi bir hastalık belirtisinin
bulunmadığı durumlar için de geçerlidir. 116 117’yi
arayarak nerede test yaptırabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Sonuç belli olana kadar evde kalın!

TOPLUMSAL YAŞAM
Kamuya açık alanda geçerli olan:
1,5 m’lik minimum mesafeye
uyun. Toplu taşıma araçlarında,
alışverişlerde ve tüm okullarda
maske takmak zorunludur.
Toplu taşıma araçlarında aşılanmış olduğunuzu, iyileştiğinizi
veya negatif test sonucunuzu
(3G kuralı) ibraz etmeniz gerekmektedir.
Test için koşullar: Hızlı antijen
testleri (maks. 24 saat önce) veya
PCR testleri (maks. 48 saat önce).

6 yaşına kadar olan ve okula
giden çocuklar muaftır.
Sadece koronadan iyileşenlerin
veya tamamen aşılanmış (2G)
olanların alışverişe, restoranlara,
barlara, otellere veya tiyatroya
gidebilmesine izin verilir. Günlük
ihtiyaçların karşılandığı iş yerleri
(örneğin süpermarketler, eczaneler, kitapçılar) herkes için açıktır.

Aşılanmamış veya iyileşmemiş
kişilerin katıldığı özel buluşmalar
kendi hane halkı ile ve başka bir
haneden en fazla iki kişi ile kısıtlanmıştır. 14 yaşına kadar olan
çocuklar bundan muaftır.
Eyaletlerde aşılanmamış kişiler
için daha katı kurallar ve temas
kısıtlamaları mümkündür veya
zaten yürürlüktedir.

Düzenli korona hızlı testleri,
Bu konudaki bilgiler eyalet
daha fazla güvenlik için önemli bir yönetimlerinin sayfalarında
yapı taşıdır: Haftada en az bir kez bulunabilir
ücretsiz hızlı test yapabilirsiniz.

Çalışma ve para
İŞ YERINDE HANGI DÜZENLEMELER
GEÇERLIDIR?
İş yerinize aşılanmış olduğunuzu, iyileştiğinizi
veya negatif test sonucunuzu (3G) ibraz etmeniz
gerekmektedir. İş yerinizde de gözetim altında
test yaptırabilirsiniz. İşvereniniz bunu kontrol
etmelidir. Sadece evden çalışmıyorsanız, işvereninizin en az haftada iki kez test kiti veya hızlı test
sunması gerekmektedir. 1,5 m’lik mesafeyi güvenli
bir şekilde koruyamıyorsanız iş yerinde de maske
takmanız zorunludur. İşvereniniz, aksine önemli
işlevsel nedenler yoksa, size evden çalışma fırsatı
sunmalıdır.
İŞSIZ KALMAM DURUMUNDA NE YAPACAĞIM?
Jobcenter’a veya çalışma ofisine başvurmanız gerekmektedir. Her ikisi de ziyaretçi kabul etmektedir
ancak sadece acil durumlarda randevulu olarak.
Telefonla, mektup yoluyla veya online olarak işsiz
olduğunuz bildiriminde bulunabilirsiniz. Başvuruları
online olarak da yapabilirsiniz. Önemli olan: İşten

çıkarma yasağı kuralları geçerli kalmaya devam
etmektedir. Ayrıca iş arayanlar için temel güvenliğe erişim de kolaylaştırıldı.
İŞVERENIM KISA ÇALIŞMA ILAN ETTIYSE
NE OLACAK?
24 aya kadar kısa çalışma ödeneği alabilirsiniz. Bu,
gelir kaybınızın % 87 tutarına kadar olabilir. Çalışma ofisi bireysel durumlarda koşulların karşılanıp
karşılanmadığını kontrol edecektir.
İŞLETMEM IÇIN HANGI YARDIMLARI
ALABILIRIM?
Korona nedeniyle mali sıkıntı yaşayan serbest
meslek sahipleri ve şirketler uygun kredi, ek
ödenek ve güvence başvurusunda bulunabilirler.
Neyin mümkün olabileceğini bu
karar bulucu gösterir: https://
www.bmwi.de/Redaktion/DE/
Module/Entscheidungsfinder/
entscheidungsfinder.html

ÇOCUK DESTEĞI TALEBINDE
BULUNABILIR MIYIM?
Geliriniz tüm aileye yetmezse ek bir çocuk ödemesi
mümkündür.

ÇOCUK HASTALIK PARASINA BAŞVURABILIR MIYIM?
Ebeveyn başına 30 güne kadar çocuk hastalık
parası alabilirsiniz (tek ebeveyn iseniz 60 gün). Bu
aynı zamanda, okul veya kreşin pandemi nedeni ile
kapalı bulunması nedeni ile çocuklarınıza evde bakmak zorunda kalmanız durumunda da geçerlidir.

SEYAHATLER KONUSUNDA GEÇERLI OLAN NEDIR?
Yurt içi ve yurt dışına gerekli olmayan özel ve
turistik seyahatlerden kaçınılmaya devam edilmelidir. Lütfen yurt dışı seyahatinizden önce Dış İşleri
Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığından güncel seyahat
uyarıları ve sınır kontrolleri hakkında bilgi alın.
DÖNÜŞTE NELERE DIKKAT ETMELIYIM?
Bir yüksek risk bölgesinden Almanya’ya giriş yapanların, girişten önce bir dijital ülkeye giriş bildirimi
doldurması gerekmektedir. Başka bir ülkeden her
girişte bir aşı, test veya iyileşme belgesi gereklidir. Bu, 12 yaşın üzerinde olan herkes için geçerlidir. Test olarak bir PCR veya Antijen testi söz
konusudur.
Ülkeye giriş bir virüs varyantı bölgesinden gerçekleşmişse, herkesin 14 günlük ev karantinasına
girmesi gerekmektedir. Bir yüksek risk bölgesinden
girişte karantina 10 gün sürer. Ancak, koronavirüse
karşı tamamen aşılanmış veya iyileşmiş olanların
karantinaya girmesi gerekmemektedir. Bir yüksek

BU KONULAR HAKKINDA DEĞIŞIK
DILLERDE GÜVENILIR BILGILERI NEREDE
BULABILIRIM?
İnternet, sohbet grupları üzerinden hızla yayılan
söylentiler ve yalan haberlerle doludur.

risk bölgesinden girişte test sonucu negatif olanlar, karantinayı başka bir test sonrasında 5. günden
itibaren sonlandırabilir. İyileşmenin kanıtı olarak
en az 28 gün veya maksimum 6 ay öncesine ait
olan bir laboratuvar testi (PC, PoC-PCR) geçerlidir.
Aşılamanın en az 14 gün önce tamamlanmış olması
gerekmektedir.
Nerede test yaptırabileceğinizi 116 117’yi arayarak
öğrenebilirsiniz.
Dikkat: Karantina zorunluluğunun ihlalleri durumunda para cezası söz konusu olacaktır.
Hangi ülkenin yüksek risk veya
virüs varyantı bölgesi olduğunu
burada bulabilirsiniz Durum:
https://www.rki.de/DE/Content/
InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/
Risikogebiete_neu.html

Güvenebileceğiniz güncel bilgileri değişik dillerde
burada bulabilirsiniz:
www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus
ve www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
corona-virus
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