Schleswig-Holstein’e giriş ve dönüşler ile ilgili bilgiler

Seyahatçiler nelere dikkat etmelidirler?
Yurt dışından gelenlerin, Corona-Salgının dan dolayı, varış noktaları neresi olursa olsun, yerel sağlık dairesi ile
ilişkiye geçip, daha fazla tedbire gerek olup olmadığı konusuna açıklık getirmeleri genel olarak tavsiye edilir.
Daha giriş yapmadan önce, giriş esnasında güncel olarak riskli ilan edilen bir bölgeden gelip gelmediğinizi kontrol
etmeniz önemlidir. Yurt içi riskli bölgeler ve istisnalar ile ilgili bilgileri Sağlık Bakanlığının resmi internet sayfasında
(www.schleswig-holstein.de/msgjfs), yurt dışı riskli bölgeleri ise Robert Koch-Enstitüsü resmi internet sayfasında bulabilirsiniz (www.rki.de).
Schleswig-Holstein’a riskli bölgelerden giriş yapanlar veya seyahatten dönenleraşağıdaki kurallara uymak zorundadırlar:

Doğruca evlerine veya kalabilecekleri başka uygun bir konaklama yerine gitmelidirler.

Yerel sağlık dairesi ile ilişkiye geçip, seyahattleri ile ilgili bilgi vermelidirler.
Sağlık dairesi girişte zorunlu kılarsa, ücretsiz test yaptırabilirsiniz. (Zorunlu test)
Koronavirüs enfeksoyonuna işaret eden belirtilerin görülmesi halinde, acil olarak yerel sağlık dairesini bilgilendirmelidirler.
Evlerinde veya uygun olan konaklama yerinde 14 gün boyunca karantinada kalmalıdırlar. Bu süre zarfında eve ait olmayan kişiler tarafından ziyaret edilmeleri
kabul edilmemelidir.
veya
14 günlük karantina süresini kısaltabilmek için, sağlık dairesine iki negatif korona testi zunmanız gerekir.

Bu testler sizin için ücretsizdir.

Bunun için giriş esnasında test istasyonları kullanılabilir.

Lütfen birinci ve ikinci test için alınan numunelerin arasında en az beş günlük
bir süre olmasına dikkat ediniz.

Eğer giriş yapmadan önce bir test yapmış iseniz, test sonucu ile giriş arasında
48 saatten daha fazla bir süre geçmiş olamaması gerekir.

Ayrıca, iki test için alınan numunelerden an az birinin girişten, en erken, beş
gün sonra alınmış olması gerekir.

Önemli: Her iki test sonucu negatif çıkana kadar karantina zorunludur.
Yerel sağlık daireleri ilgili daha fazla bilgiyi ve iletişim detayalarını burada bulabilirsiniz: www.schleswig-holstein.de/coronavirus-einreise

Güvenlik tedbirlerine aykırı davranış gösterilmesi halinde, Eyalet Karantina Yönetmeliğinin 3.§ paragrafına göre aşağıdaki para cezaları verilecektir.

İhlal

Para Cezası

Riskli bir bölgeden giriş yaptığınızda veya riskli bir bölgeden döndüğünüzde evinizde veya uygun olan bir konaklama yerinde
14.Günlük karantina kuralını ihlal ettiğinizde…

500 € - 10.000 €

Riskli bir bölgeden giriş yaptığınızda veya riskli bir bölgeden döndüğünüzde doğrudan evinize veya veya uygun olan bir
konaklama yerine gitmediğiniz takdirde…

150 € - 3.000 €

Riskli bir bölgeden giriş yaptığınızda veya riskli bir bölgeden döndüğünüzde karantina kurallarına rağmen ziyaretçi kabul
ederseniz...

300 € - 5.000 €

Riskli bir bölgeden giriş yaptıktan veya riskli bir bölgeden döndükten hemen sonra Sağlık Dairesine başvurmaz iseniz…

150 € - 2.000 €

Transit seyahat esnasında riskli bir bölgeden gelip Schleswig-Holstein Eyaletini doğrudan terk etmediğiniz takdirde…

150 € - 3.000 €

Riskli bir bölgeden giriş yaptıktan veya riskli bir bölgeden döndükten sonra Corona-Belirtileri görüldüğü halde Sağlık Dairesine başvurmaz iseniz, veya hemen başvurmaz iseniz, belirtiler sonradan ortaya çıkmış olsa bile…

300 € - 3.000 €

