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Enfeksiyonumu Sağlık
Müdürlüğüne nasıl
bildiririm?

www.landkreis-vechta.de

SSS - Sıkça sorulan
sorular
Karantina döneminde benim için hangi kurallar
geçerlidir?
· Mülkiyet terk edilmemeli
· ziyaretçi kabul edilmemeli
· Ev halkıyla iletişimi azaltmalı
Daha fazla soru ve daha detaylı
cevapları web sayfamızda bulabilirsiniz www.landkreis-vechta.de
(bunun için sadece QR kodu
tarayın).

Vechta ilçesinde test
seçenekleri
Vechta ilçesinin sayfasında ilgili
test merkezlerini bulabilirsiniz
www.landkreis-vechta.de (bunun
için sadece QR kodu tarayın).

Genel bilgiler:
Robert Koch Enstitüsü (RKI)
www.rki.de
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Federal
Sağlık Eğitimi Merkezi) (BzGA)
www.bzga.de
Aşağı Saksonya karantina
yönetmeliğini görmek için
sadece QR kodu tarayın veya
www.niedersachsen.de/corona
sayfasını ziyaret edin.

Sağlık Müdürlüğü
iletişim
E-posta: gesundheitsamt@landkreis-vechta.de
Vatandaş telefon hattı: 04441 - 898 - 3333
www.landkreis-vechta.de
Sağlığınızla ilgili kendinizi iyi hissetmiyorsanız, lütfen aile
hekiminize danışın veya acil tıbbi servisi arayın: 116 117
İş birliğiniz için çok teşekkür ederiz ve bir an önce
iyileşmeniz dileğiyle. Vechta ilçesi Sağlık Müdürlüğü
ekibiniz

Pozitif bir korona
test sonucu – şimdi
ne olacak?
Tarih: 01/2022

Korona bulaşması
durumunda (SARSCoV-2)
Zorunlusunuz (pozitif PCR testinde)*:
· Derhal evinizde karantinaya girmeye
· Enfeksiyonunuzu derhal Vechta Sağlık Müdürlüğü’ne
çevrim içi olarak bildirmeye (24 saat içinde), Vechta
ilçesinde ikamet etmeniz şartıyla
· Yakın temaslı kişilerinizin listesini Sağlık
Müdürlüğü’ne bildirmeye
· Yakın temaslı kişilerinize bu durumu bildirmeye

Sağlık Müdürlüğüne bildirim
“Enfeksiyonlu kişiler için bildirme
formu (pozitif PCR testi)”
www.landkreis-vechta.de sayfasından veya bu QR kodu üzerinden.
Verilerinizin çevrim içi portalda toplanması,
iyileşmiş kanıtını göndermek için ön şarttır!
Bildirim formunun girişinden sonra Sağlık Müdürlüğü
sizinle iletişime (e-posta ile) geçecektir.
Alacaklarınız:
· E-posta ile bir onay (ör. işverene vermek için)
· Karantinanızın süresi
· Karantinanız sona erdiğinde posta yoluyla iyileşmiş
kanıtı
*Aşağı Saksonya karantina yönetmeliğine göre

Bulaşmış

· PCR testi yapılan günden itibaren
10 gün izolasyon
· Aşı durumunun zorunlu izolasyon
üzerinde hiçbir etkisi yoktur

!

Kimler temaslı kişi olarak kabul edilir?

48 saat semptomsuz geçirildiğinde, test ile
serbest kalmak mümkün:
Genel olarak:
PCR testi ile 7 gün veya sertifikalı hızlı test
Sağlık hizmetindeki personeller:
Sadece PCR testi ile 7 gün

aşı olmamış
(veya iki kez aşılanmış / iyileşmiş 3 aydan
fazla geçmiş)
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Temaslı kişi

güçlendirilmiş aşı / aşı olmuş-iyileşmiş
“taze” iki kez aşı olmuş / “taze” iyileşmiş
(“taze” = 3 aydan daha az bir süre önce)

Temas tarihinden itibaren 10 gün karantina
48 saat semptomsuz geçirildiğinde, test ile serbest
kalmak mümkün

Genel olarak:
PCR testi İle 7 gün veya
sertifikalı hızlı test

Çocuk gündüz bakım
evlerindeki ve okullardaki 18 yaş altı
çocuklar ve gençler:
PCR testi ile 5 gün veya
sertifikalı hızlı test

negatif test sonucu
+ kendi iletişim bilgileri + enfekte olan kişinin adı
e-posta ile Sağlık Müdürlüğüne
(gesundheitsamt@landkreis-vechta.de)

semptomsuz

Semptomlar
+ pozitif hızlı test

karantina yok

Pozitif PCR test
+ izolasyon

