SH eyaletine yapılacak girişler ve seyahat dönüşleri için dikkat
edilmesi gereken hususlar
Seyahat edenler nelere dikkat etmeliler?
Almanya’ya yurt dışından uçak ile giriş yapacaksanız (bu durum sadece riskli bölge olarak sınıflandırılan
ülkelerden değil, bütün yabancı ülkeler için geçerlidir) uçağa binmeden önce hava yolu şirketi yetkililerine
Almanca, İngilizce veya Fransızca dilinde düzenlenmiş negatif korona test sonucunu kâğıt üzerine basılı
olarak veya elektronik belge olarak ibraz etmek zorundasınız. Bu test sonucunu Almanya’ya giriş yaparken
yanınızda bulundurmanız gerekmektedir ve gümrük işlemleri sırasında talep üzerine ibraz etmek
zorundasınız. Elinizdeki test Robert Koch Enstitüsü’nün belirlediği ve https://www.rki.de/covid-19-tests
sayfasında inceleyebileceğiniz standartlara uygun olarak düzenlenmiş olmalıdır. Bu testin ücretini kendiniz
ödemek zorundasınız. Hava yolu şirketinin de test yapması mümkün olabilir. Elinizde negatif korona test
sonucu olmadan uçağa binmeniz mümkün değildir. Test sonucunuz pozitif ise de uçağı binemezsiniz. Tecrit
işlemleri yerel kurallara uygun olarak ve sorumluluğu size ait olmak üzere yapılmalıdır. Bunların dışındaki
test sorumlulukları bu durumdan etkilenmez ve geçerliliğini korur. Bununla ilgili açıklamalar aşağıda
bilginize sunulmaktadır.
Yurt dışından eyalete giriş yapmadan önce lütfen giriş anında riskli bölge / vaka sayısı yüksek olan bölge
veya virüs mutasyonu görülen bölge olarak sınıflandırılan bir bölgeden gelip gelmediğinizi kontrol ediniz.
Yurt dışındaki söz konusu bölgeleri Robert-Koch-Enstitüsü’nün web sayfasında bulabilirsiniz.
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
Lütfen dikkat: Eğer herhangi bir istisna grubu sizin için geçerli değil ise, Schleswig-Holstein eyaletine yurt
dışındaki riskli bölgelerden giriş yapan veya o bölgelerdeki seyahatlerden dönen kişiler için aşağıda belirtilen
kurallar geçerli olacaktır.
Uyulması zorunlu kurallar:

Kayıt işlemleri
Eyalete giriş yapmadan önce internetten www.einreiseanmeldung.de adresinden kaydınızı yapmak
zorundasınız. Kayıt formunda iletişim bilgilerinizi, seyahatiniz ile ilgili bilgileri ve sağlık durumunuzu
belirteceksiniz. Ardından eyalete giriş yaparken yanınızda bulundurmanız gereken bir teyit belgesi
alacaksınız. Schengen bölgesinden eyalete yapılan girişlerde bu teyit belgesini ulaşım aracındaki yetkililere
(böyle bir ulaşım yolunu kullanıyorsanız) vermeniz gerekmektedir. Eğer Schengen bölgesi dışından eyalete
giriş yapıyorsanız teyit belgesini eyalete girişteki yetkili resmi kuruma vermek zorundasınız. Dijital ortamdaki
eyalete giriş kaydı çalışmıyor veya bu yolla kaydınızı yaptıramıyorsanız aşağıdaki linkten indirebileceğiniz
yedek kayıt belgesini doldurulabilirsiniz.
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/Anlag
e_2_Ersatzmitteilung.pdf. Doldurduğunuz belge de eyalete giriş sırasında görevlilerin talebi üzerine
gösterilecektir.

Test yaptırma zorunluluğu
Yurt dışındaki riskli bölge / vaka sayısı yüksek olan bölge veya virüs mutasyonu görülen bölge olarak
sınıflandırılan bir bölgeden eyalete giriş yapacak kişiler korona testi yaptırmak zorundadır. Altı yaşından
küçük çocuklar test yaptırma zorunluluğundan muaftır.
•

•

Vaka sayısı yüksek olan bölge veya virüs mutasyonu görülen bölge olarak sınıflandırılmayan bir riskli
bölgeden eyalete giriş yapıyorsanız veya eyalete giriş yapmadan önceki son 10 gün içinde riskli bir
bölgede bulunduysanız eyalete giriş yaptıktan en geç 48 saat sonra negatif bir korona testi ibraz
etmek zorundasınız. Testi eyalete giriş yaptıktan sonra da yaptırabilir ve bu amaçla karantinadan
çıkabilirsiniz.
Vaka sayısı yüksek olan bölge veya virüs mutasyonu görülen bölge olarak sınıflandırılan bir riskli
bölgeden eyalete giriş yapıyorsanız veya eyalete girmeden önceki son 10 gün içinde riskli bir bölgede
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bulunduysanız eyalete giriş yapmadan önce negatif bir test sonucu almış olmalısınız. Test için
alınacak numune, eyalete giriş yapmadan en fazla 48 saat önce alınmış olması gerekmektedir. Test
sonucunu eyalete giriş yaparken yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.
Test sonucu kâğıt üzerine basılı olarak veya elektronik belge olarak Almanca, İngilizce veya Fransızca
dilinde düzenlenmiş olmalıdır ve eyalete giriş yaptıktan sonra 10 gün içinde bölgenizdeki yetkili sağlık
dairesinin talebi üzerine derhal ibraz edilmek zorundadır. İlgili test, Robert-Koch-Enstitüsü’nün standartlarına
uygun olmalıdır. Bu standartlar internette, https://www.rki.de/covid-19-tests adresinde yayınlanmaktadır.

Karantina
Eyalete giriş yaptıktan sonra yapmanız gerekenler:
• En kısa yoldan evinize veya kalacağınız başka uygun bir yere gitmelisiniz,
• Evde veya kaldığınız yerde 10 gün karantinada kalmalısınız. Virüs mutasyonu görüldüğü bir bölgeden
geldiyseniz zorunlu karantina süresi 14 gündür. Bu süre içinde evinizde yaşamayan ziyaretçi kabul
etmemelisiniz.
• Karantina döneminde korona enfeksiyonuna işaret eden belirtiler fark ettiğinizde derhal bölgenizdeki
ilgili sağlık dairesine bilgi vermelisiniz.

Karantina süresini kısaltma imkânı
Karantina süresi sadece yurt dışındaki riskli bölge veya vaka sayısı yüksek olan bölge olarak sınıflandırılan
ülkelerden geliyorsanız mümkündür, fakat virüs mutasyonu görülen bölgelerden geliyorsanız mümkün
değildir (bu durumda her hâlükârda 14 gün süreyle karantinada kalmak zorundasınız). Ayrıca eyalete giriş
yapmadan önceki 10 gün içinde de virüs mutasyonu görülen bölgelerde bulunmamış olmanız gerekir.
On günlük karantina süresini kısaltabilmek için negatif test sonucuna sahip olmanız gerekir. Test, Almanya’ya
giriş yaptıktan en fazla 5 gün sonra yapılabilir. Bu testi yaptırmak için karantinadan çıkabilirsiniz. Böylece en
az beş gün karantinada kalmalısınız ve ancak negatif bir test sonucu aldığınızda karantinadan çıkabilirsiniz.
Eyalete giriş yapmadan önce veya giriş yaptıktan hemen sonra yaptıracağınız zorunlu test karantina
süresinin kısaltılması için önem taşımamaktadır. Karantina süresinin kısaltılabilmesi için yeni bir test
yapılması gerekmektedir.
• Yeni testi aile hekiminizin muayenehanesinde veya test merkezinde yaptırabilirsiniz.
• Test sonucu kâğıt üzerine basılı olarak veya elektronik belge olarak Almanca, İngilizce veya
Fransızca dilinde düzenlenmiş olmalıdır. Antijen-hızlı-test veya PCR testi yaptırabilirsiniz.
• Test sonucunu eyalete giriş yaptıktan sonraki en az 10 gün boyunca saklamalısınız ve yerel sağlık
dairesinin talebi üzerine ibraz etmek zorundasınız.
• Dikkat: Test sonucunu ibraz edene kadar karantinada kalma zorunluluğu devam etmektedir. Ayrıca
karantina süresi bittikten sonra da, eyalete giriş yaptıktan sonraki 10 gün içinde herhangi bir SARSCoV-2-enfeksiyonu semptomu görüldüğünde de korona testi yapmak zorundasınız. Daha detaylı
bilgi için: www.schleswig-holstein.de/coronavirus-einreise
• Seyahatten dönenler için test yaptırma talep hakkı bulunmamaktadır. Tıbben gerekli olan veya
sağlık dairesi tarafından zorunlu kılınan testlere öncelik verilmektedir.

İdari para cezaları
Kurallara uyulmaması durumunda idari para cezaları verilir ve resmi makamlar tarafından kontrol edilebilir.
• Karantina kuralı ihlalleri: 500 ila 10.000 Euro arası
• Eyalete giriş yaptıktan sonra derhal evinize veya kalacağınız uygun yere gitmediniz: 150 ila 3.000
Euro arası
• Karantinada olduğunuz halde misafir kabul ettiniz: 300 – 5.000 Euro arası
• Karantina süresi içinde ortaya çıkan belirtiler görüldüğünde doktora veya test merkezine gitmediniz
veya gitmekte geciktiniz: 150 – 2.000 Euro arası.
• Eyalete giriş yapmadan önce giriş portali üzerinden kayıt olmadığınız veya yedek kayıt belgesi
doldurmamanız veya test zorunluluğuna uymadığınız takdirde de idari para cezası ödemek zorunda
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kalabilirsiniz.

İstisnalar (burada belirtilenler sadece örnek olup bütün istisnaların listesi değildir)
Bu istisnalar sadece virüs mutasyonu görülen bölgelerden giriş yapmadığınız ve SARS-CoV-2
enfeksiyonuna işaret eden herhangi bir belirti (koku veya tat kaybı, ateş, öksürük, nezle)
görülmediği takdirde geçerlidir. SARS-CoV-2-enfeksiyonu semptomları görüldüğünde yerel sağlık
dairesini aramak zorundasınız (Transit yolcular hariç).
1) Karantinadan muafsınız, kayıt olmak zorunda değilsiniz ve eyalete girişte negatif korona
testi ibraz etmek zorunda değilsiniz, çünkü …
• Schleswig-Holstein eyaletinden sadece transit amaçla geçeceksiniz. Bu durumda eyalet
bölgesini en kısa yoldan terk etmek zorundasınız.
• Danimarka sınır kapısından “kısa sınır geçişleri” kapsamında eyalete giriş yapıyorsunuz ve yurt
dışındaki riskli bölgelerde 24 saatten daha kısa süre bulundunuz veya Danimarka’dan gelip
Almanya Federal Cumhuriyeti’nde sadece 24 saat kalacaksınız (Danimarka vaka sayısı yüksek
olan bölge olarak sınıflandırılıyor ise test yaptırma zorunluluğu vardır).
• Yurt dışındaki riskli bölgelerden gelip 72 saatten daha kısa bir süre için Schleswig-Holstein
eyaletindeki birinci derece akrabalarınızı, birlikte aynı hanede yaşamadığınız eşinizi veya
partnerinizi ziyaret edeceksiniz veya çocuklarınızın ortak velayetine veya görüşme hakkına
sahip olduğunuz için eyalete giriş yapmak istiyorsunuz (yine de kayıt olmak zorundasınız). 72
saatlik veya daha uzun bir süre için geliyorsanız, eyalete giriş yaptıktan itibaren en geç 48 saat
içinde negatif bir korona testine sahip olmalısınız (koşullar için 2. maddeye bakınız).
2) Diğer istisnalara ilişkin bilgileri Schleswig-Holstein Sağlık Bakanlığı’nın eyalete giriş ile ilgili
internet sayfasında bulabilirsiniz.
www.schleswig-holstein.de/coronavirus-einreise
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