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Değerli Ebeveynler, Sevgili Öğrenciler,
Önümüzdeki yaz tatili için yurt dışı seyahatlerinizin dönüşünden sonraki karantina
kuralları konusunda da sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Haziran 2021 itibariyle
aşağıdaki yasal yönergeler geçerlidir:
Almanya'ya giriş yapmadan önceki son on gün içinde riskli bölgede bulunan kişiler en
az 10 gün boyunca karantinada kalmalıdır. Karantina demek: Evde kalıyorsunuz ve
sizinle aynı evde yaşamayan kişilerle buluşmuyorsunuz.
Ancak aşılanmamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin, bir risk bölgesinden ülkeye
giriş yaptıklarında test yaparak muaf tutulmaları mümkündür. Bunun için üzerinden 48
saat geçmemiş negatif bir antijen testi veya üzerinden 72 saat geçmemiş negatif bir
PCR testi yeterlidir. Test yapılmadığı taktirde on günlük izolasyon gereklidir. Altı
yaşından küçük çocuklar için kanıt zorunluluğu yoktur.
Ülkeye girişten önceki son on gün içinde, Koronavirüs ile enfekte olma riskinin çok
yüksek olduğu tespit edilen, yani



son derece yüksek Koronavirüs yayılımının görüldüğü bir risk bölgesinde
(yüksek insidans bölgesinde) veya



belirli Koronavirüs varyantlarının yaygın olarak ortaya çıktığı bir risk
bölgesinde (virüs varyant bölgesinde)

bulunan kişiler derhal karantinaya girmelidir. Yüksek insidans bölgesinden gelenler
on günlük karantinanın beşinci gününden itibaren test yaparak muaf kalabilir. Virüs
varyant bölgesinden ülkeye giriş yapıldığında bu mümkün değildir, karantina 14 gün
sürer.
Tüm güncel kuralları, aynı zamanda risk, yüksek insidans veya virüs varyant bölgesi
olan ülkeleri Seyahat: Resmi konular Korona SSS - hamburg.de adresinde
bulabilirsiniz. Lütfen tatilinizden ve dönüşünüzden önce güncel kurallar hakkında
mutlaka bilgi edinin.

(Hamburg SARS-CoV-2 Önleme Yönetmeliği (HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO) bu bilgilendirmenin yasal
temelidir)
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Lütfen seyahat hedefinizdeki konaklama sırasında genel hijyen kurallarına harfiyen
uyun ve yaz okuluna veya okula başlamadan önce çocuğunuzda Korona için tipik olan
hastalık semptomlarının gelişmediğine son derece dikkat edin. Veli ya da reşit öğrenci
olarak aşağıdaki beyanı doldurmanızı ve yaz okulunun ilk gününde yaz okulu
görevlisine veya ilk okul gününde görevli öğretmene vermenizi rica ediyoruz:

Çocuğumun / Benim (lütfen geçerli olanı işaretleyin)
____________________________________ ___________
Ad

Soyadı

Sınıf

tatilde yurt dışındaki bir risk bölgesinde bulunmadığı/nı/mı beyan ederim.
veya
son 14 gün içinde yurt dışındaki bir risk, varyant veya yüksek insidans bölgesinde
bulunduğu/nu/mu, ancak yasal olarak öngörülen tüm enfeksiyona karşı koruma
önlemlerine uyulduğunu beyan ederim. Hızlı antijen testinin ya da PCR testinin
negatif sonucunu içeren belgeyi bu bildirime ekliyorum.

Tarih, İmza: ____________________________

(Hamburg SARS-CoV-2 Önleme Yönetmeliği (HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO) bu bilgilendirmenin yasal
temelidir)
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(Правовым основанием для предоставления этой справки является постановление города Гамбург о
сдерживании распространения SARS-CoV-2)
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_______________________

(La base juridique de ces informations est le HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO)

