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SSS / Corona Virüsü

SSS - Sıkça Sorulan Sorular
Bize sorulan sorulara istinaden, en çok sorulan soruları ve onların cevaplarını
derledik. Bu sayfa sürekli güncellenmektedir. Burada bu soru ve cevapların değişik
dillerdeki çevirilerini bulabilir ve onları indirebilirsiniz.
DURUM: 30.10.2020

Enfekte olmuş ve temas kurmuş kişiler için bilgi
Enfekte olmuş ve temas kurmuş kişiler için bilgi
Yayınlanan insidans değerleri ve sonuçta ortaya çıkan çok sayıda doğrulanmış vaka
göz önüne alındığında, talebinizin işleme alınması biraz zaman alabilir. Sağlık Dairesi
(Gesundheitsamt), kişisel durumlarda size sorulmadan sizinle iletişime geçecektir.
Size önceden bazı bilgiler vermek istiyoruz.
Aile doktorunuz veya bir laboratuvar tarafından size SARS-CoV-2 Corona
Virüs’ü bulaştığına dair bilgi verildi mi?
Sağlık Dairesi (Gesundheitsamt) sizinle henüz iletişime geçmemiş olsa bile, kendinizi
derhal ev içi ayrı bir tecrit altına almalısınız. Bu, başkalarına bulaştırmanızı önlemek
içindir. İzolasyon, başkalarını korumak için evde kalmak, kamusal hayata
katılmamak, işe gitmemek, okula gitmemek ve toplu taşıma kullanmamak demektir.
Esas itibari ile karantina hakkında yazılı bir emirle bilgilendirileceksiniz. Bu yazı sizin
işvereninize de gidecektir.
Enfekte olan ve karantinadaki kişiler nelere dikkat etmelidirler?
Şunlara dikkat etmelidirler



Ziyaretçi kabul etmemelisiniz
Evdeki diğer insanlarla, özellikle yaşlılarla ve kronik hastalarla aranızdaki
sosyal mesafeyi korumalısınız
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Diğer insanlarla el sıkışmamalısınız, onları öpmemelisiniz ve onlarla
kucaklaşmamalısınız
Diğer insanlarla aynı yatakta yatmamalısınız
Mümkünse, kendinize ait yatak odanızı, banyonuzu / tuvaletinizi kullanın.
(şayet bu imkan yoksa kullanımdan sonra banyonun yüzeylerini
temizlemelisiniz)
Ortak kullanım alanlarını, kesinlikle gerekli durumlarda kullanın
Ortak alanlarda maske kullanmalısınız
Diğer insanlarla beraber yemek yememelisiniz
Ellerinizi düzenli olarak yıkamalısınız ve öksürme-hapşırma kurallarına dikkat
etmelisiniz
Binanızı / evinizi düzenli aralıklarla havalandırmalısınız
Tek kullanımlık mendil kullanmalısınız ve onu kapaklı bir çöp kutusuna
atmalısınız
Diğer kişiler tarafından kullanılan bulaşık gibi ev eşyalarını her zamanki gibi
yıkamalısınız (özellikle dezenfekte etmeye gerek yoktur)
Çamaşırlarınızı düzenli olarak, mümkün mertebe 60 ° C de yıkamalısınız
(özellikle dezenfekte etmeye gerek yoktur)
Kişisel eşyalarınızı başkaları ile paylaşmamalısınız

Evde kalmak zorunda kalırsam, kendime nasıl bakmalıyım?
Eğer yalnız yaşıyorsanız; akrabalarınızdan, koşularınızdan, arkadaşlarınızdan sizin
için alış-veriş yapmalarınız rica ediniz ve temas olmaksızın teslim etmelerini isteyiniz.
Eğer bu mümkün değilse, civarınızdaki süpermarketlerin dağıtım hizmetini kullanınız.
Ayrıca Duisburg İli'nin internet sitesinde Corona Virüs'i ile ilgili “dayanışma yardım
teklifi” bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Temas kurmuş kişi kimdir?
Temas kurmuş kişiler içinde “1. Kategori” olanlar şunlardır






Enfekte olmuş bir kişi ile aynı evde yaşayanlar
Enfekte olmuş bir kişi ile en az 15 dakika "yüz yüze" (face-to-face) kontakt
kurmuş olan kişi, örneğin bir konuşma sırasında
Enfekte olmuş kişilerle vucut sıvıları ile temas kurmuş olanlar (örneğin;
öpüşme, öksürmek (yüzüne), hapşırmak (yüzüne), kusmukla temas, ağızdan
ağza suni teneffüs)
1.5 metreden daha uzak bir mesafede bile yüksek oranda ilgili “aerosol
konsantrasyonu” na (virüs içeren damlacıklar) maruz kalmış olan kişiler
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(=iç mekan + yetersiz havalandırma + enfekte olmuş kişinin temas ettiği kişiler
ile 30 dakikadan fazla birlikte olma, örneğin; kutlamalar, beraber şarkı
söylemek veya kapalı alanda spor yapmak )

Bu kişilerin enfekte olma riski daha yüksektir. Eğer enfekte olan bir kişi; karşılaşma
süresince maske takarsa bu riski en aza indirmiş olur.
Eğer sizde yukarıda bahsedilen belirtiler varsa, gönüllü olarak ev karantinasına
gitmeniz gereken olası bir 1. Kategori kişisisiniz
Ev karantinası, etrafınızdaki kişileri korumak için evde kalmak, kamusal hayata
katılmamak, işe, okula vb. gitmemek ve toplu taşıma kullanmamak demektir.
Bu durumda Aile Hekiminizi (Hausarzt) arayın ve hastalı raporu olasılığı hakkında
görüşün. Hastalık belirtilerinin günlüğünü tutun ve bunları doktorunuzla paylaşın. Aile
Hekiminizi (Hausarzt) bir Corona Testine karar verecektir. Muayenehaneye gitmeyin.

Belirtiler (Symptome=semptomlar) şunlardır.








Ateş
Öksürük
Nefes darlığı
Baş ağrısı ve / veya vücut ağrıları, özellikle diğer semptomlarla birleştiğinde
Normal seviyenin ötesinde yorgunluk / bitkinlik
Koku ve / veya tat kaybı
Daha az yaygın semptomlar: balgam, kan kusma, ishal
Symptome-Tagebuch (PDF-Datei | 692,50 kB)

Esas itibari ile Sağlık Dairesi (Gesundheitsamt) risk değerlendirmesini yapıp; 1.
Kategori olup olmadığınızı ve karantinanın gerekli olup olmadığına karar verir. Sağlık
Dairesi (Gesundheitsamt) karantinanın gerekliliğine karar verirse, bu karantina kararı
yazılı bir talimatname ile size bilgi verilecektir. Bu yazı sizin işvereninize de
gidecektir.

Duisburg İli, Corona Virüs ile ilgili genel soruları için özel bir numara hizmete
açtı. 940049. Bu numaraya Pazartesiden-Cumaya 08: 00-16: 00 saatleri arasında
ulaşılabilir.
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“Elzem kutlamalar” ( herausragender Anlass) ile tam olarak kastedilen nedir?
“Elzem kutlamalar” ile şunlar kastedilmektedir: Vaftizler, 18. doğum günü kutlamaları,
kalabalık doğum günü kutlamaları, düğünler, 25.yaşından sonraki jübileler (yıl
dönümü kutlamaları), mezuniyet törenleri, cenaze törenleri.

Buluşmalarda "kamusal alan (öffentlicher Raum)" derken kastedilen nedir?
"Kamusal alan (öffentlicher Raum)" ifadesinden şu anlaşılmalı; insanların özgürce
gidip gelebildikleri ve buluşabildikler her yerdir.

Şu anda kamusal alanda kaç kişi buluşabilir?
Halka açık alanlarda yalnızca kendi aileniz ve başka bir aileden kişilerin buluşmasına
izin verilir. Toplamda ancak 10 kişinin toplanmasına müsaade vardır.

Gastronomi sektöründe güncel olarak nelere izin veriliyor; nelere izin
verilmiyor?





Restoran, lokanta, bar, imbis, tekel bayi, cafe gibi gastronomi sektörü
tesislerinin işletilmesi yasaktır.
Bu yönetmeliğe göre asgari sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğu
müddetçe sadece satış ve dağıtım (paket servisi) yapılabilir (insanların oturup
yemesi yasaktır. Servisi alıp gitme şeklinde olabilir ancak.)
Bu işletmelerin 50 metrelik yarıçap içinde tüketilmesi yasaktır.

Şu anda ticaret, fuar, pazar ve el zanaatları sektöründeki işletmeler ve sağlık
sektöründe güncel durum nedir?
Perakende satış tesislerinde aynı anda bulunan müşterilerin sayısı, NRW Perakende
Kararnamesi uyarınca her on metrekare satış alanı için bir kişiyi geçmemelidir.
Fuarlar, sergiler, pazar (örneğin "bitpazarı"), özel pazarlar ve benzer etkinlikler
yasaktır.
Zanaat, hizmet sektörü ve sağlık sektörü
https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php
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Yasaklar:





Müşteriden en az 1,5 metre mesafenin muhafaza edilemediği hizmetler ve el
sanatları (özellikle yüz bakımı, kozmetikler, tırnak salonları, manikür, masaj,
dövme ve piercing).
Turistik amaçlı konaklama
Fuarlar, sergiler, pazarlar (örneğin; bitpazarı), özel pazarlar ve benzer
etkinlikler

Yasak olmayanlar:






Sağlık sektöründeki zanaatkarlar ve hizmet sağlayıcılar (fizyoterapistler,
konuşma terapistleri, ebeler, kendi tıbbi lisansı olmayan işitme cihazı
akustikçileri, gözlükçüler, ortopedik ayakkabıcılar vb.)
Ayak bakımı ve kuaförlük hizmetleri,
Tıbbi olarak zorunlu olan zanaat ve hizmetler
Yolcu araçlarındaki yolcu taşımacılığı

Hangi eğitim faaliyetleri hala izinlidir?

Halen izinli olanlar






Çıraklık eğitim (Ausbildung) - mesleki eğitim ve eğitime devam etme
faaliyetleri
Telafi edici temel eğitim faaliyetleri
Entegrasyona hizmet eden faaliyetler
Sınavlar ve
Kişisel yardım faaliyetleri

Aşağıdakiler kesinlikle yasaktır




Spor ve eğitim destek faaliyetleri
Müzik okulu faaliyetleri
Hobi faaliyetleri

Sosyal yardım (Sozialhilfe) ve ergen yardımı (Jugendhilfe) açık kalacakır. İzin verilen
en büyük grup 10 kişiden oluşabilir.
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Kültürel aktiviteler ve hobiler için güncel durum nedir?

Tiyatro, opera ve konser salonlarında; sinema ve diğer kamu veya özel (kültürel)
kurumlarda konser ve oyunlar ile müze, sanat sergisi, galeri, kale, anıt, anma ve
benzeri faaliyetler yasaklıdır. Mesleki tecrübe kazanmak için söz konusu deneme
süreci izinlidir.
Şu işletmeler yasaklıdır.








Yüzme havuzları ve eğlence havuzları, saunalar ve termal banyolar ve benzeri
tesisler,
Hobi aktivite parkları, kapalı oyun yerleri ve benzeri boş zaman aktiviteleri
(kapalı ve açık),
Eğlence salonları, kumarhaneler, bahis ofisleri ve benzeri tesisler,
Kulüpler, diskolar ve benzeri kuruluşlar,
Genelevler, randevu evleri ve benzeri kuruluşlar,
Swinger (eş değiştirme) kulüpleri ve benzeri kuruluşlar,
Hayvanat bahçeleri ve hayvan parkları

Gemi, vagon, tarihi demir yolu ve benzeri gezi faaliyetleri yasaktır.

Defin ve nikah işlemleri için neler geçerlidir?
Ne cenaze töreni ne de cenaze sonrası toplanma için kişisel kısıtlama yoktur. Defin
işleminde maske takma ve 1,5 metre sosyal mesafe bırakma zorunluluğu vardır.
İzlenebilirliğin sağlanması kaydıyla mesafe şartı bu bağlamda yakın akrabalar için
geçerli değildir. Bu düzenlemeler aynı zamanda nikah için resmi nikah yerinin önünde
toplanan kalabalık için de geçerlidir. Aksi takdirde, ilgili mekanın düzenlemeleri
geçerlidir

Dini ayinler için hangi kurallar geçerlidir?
İlgili dini topluluklar, dini ayinlerinin yürütülmesini kendi yetki sorumluluklarına göre
düzenlerler.

https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php
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Bu yıl Duisburg'da "Yılbaşı Pazarı" kurulacak mı?
Bu yıl Duisburg'da "Yılbaşı Pazarı" kurulmayacak. Duisburg Şehri ve Duisburg
Heyeti son haftalarda bu popüler etkinliği yapabilmek için bir çok görüşme ve tartışma
gerçekleştirip alternatif konsept hakkında fikir alış verişi yaptı. Bununla birlikte bu
etkinliği yapmamak dışında başka bir yol bulunamadı.
Komşu şehirlerde "Yılbaşı Pazarları" gittikçe daha fazla iptal edildiğinden, Duisburg'a
daha fazla akın olma ihtimali vardı, insidans değeri 100'ün üzerinde olan Duisburg bu
sorumluluktan kaçamazdı. Buna rağmen ışıklarla şenlendirilmiş bir Yılbaşı havası
olmalı.

Evimde gerçekleşmeyecek özel bir kutlama için izin almam gerekiyor mu?
Özel kutlamalar “Asayiş ve Şube Müdürlüğü”ne (Ordnunsgamt) yazılı olarak
bildirilebilir. Şu anda genel bir bildirim zorunluluğu yoktur.
Bildirimde, etkinliğin uygulanmasından sorumlu kişilerin adları, adresleri ve telefon
numaralarının yanı sıra etkinliğin yeri, türü ve beklenen katılımcı sayısı ile birlikte
belirtilmesi gerekmektedir. Lütfen bunun için hazırlanmış aşağıdaki formu kullanın.

Anmeldeformular
für private Feiern mit herausragendem Anlass

"Knigge" für Feierlichkeiten (PDF-Datei | 250,76 kB)
(Kutlamalar uyulması gereken temel kurallar (PDF-Datei | 250,76 kB))

https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php
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7 gün içinde 100.000 kişiden vaka sayısı 50'nin altında olan yerlerde maksimum 10
kişinin katılabildiği ev dışında bir özel kutlama yapılabilir. Bu durum, 10 Ekim'e kadar
bildirilmiş olsa bile, 19 Ekimden itibaren de geçerlidir.
Duisburg Şehri'nin insidans değerini, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nin (NRW) Sağlık
Dairesi'nin (Gesundheitsamt) web sayfasından görebilirsiniz
https://www.lzg.nrw.de/inf_schutz/corona_meldelage/index.html
Lütfen, öncelikle sosyal içerikli bir etkinliğe yalnızca elzem durumlarda (örneğin, yıl
dönümü, düğün, vaftiz doğum günü, mezuniyet...) en fazla 10 kişinin katılmasıyla
gerçekleşebileceğini unutmayın. Doğum günü kutlamaları ile ilgili olarak; Çalışma,
Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı, her doğum gününün elzem doğrum günü olmadığı,
olağan dışı kalabalık doğum gününün elzem doğum günü olduğunu belirtmiştir. Bu
arada sadece düğün kutlamalarına izin verilir, nişan vb gibi kutlamalara değil (kına
gecesi, düğünden önce yapılan kutlama (poterabend))

İletişim:
Bürger- und Ordnungsamt
Corona-Clearingstelle
Telefon: 0203 - 283 9009
E-Mail: corona-ordnungsamt@stadt-duisburg.de

Kapalı ve açık alandaki resmi kutlamalar
İlgili bilgilerini aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.
https://www.duisburg.de/vv/produkte/pro_du/dez_ii/32/veranstaltungen-imaussenbereich-und-gebaeuden.php

Komşu şehirdeki kutlamalara gidebilir miyim?
Virüsün yayılmasını önlemek için "Duisburg İli Kriz Masası (Krisenstab der Stadt)"
kutlamanın yapılacağı yer, sınır değerlerinin altında da olsa başka yerlerdeki özel
kutlamalara katılmamanızı öneriyor.

https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php
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Başka şehirlerden Duisburg'un riskli bölgelerine gelen ziyaretçiler, özellikle
neye dikkat etmeliler?
İnsidans değeri (insidans: bir hastalığın 100.000 kişi içinde yeni vaka olarak görülme
olasılığı) 50 ve üstü olan yerler riskli bölgeler olarak tanımlanır. Bu durum şu anda
Duisburg için geçerlidir. Güncel olarak herhangi bir negatif Corona Testi gösterilmesi
gerekmiyor. Diğer tüm güncel kısıtlamalar için ilimizin web sayfasına bakabilirsiniz.
https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/index.php
Diğer eyaletler için başka kurallar geçerli olabilir. Bu durumda önceden bilgi
edinebilirsiniz. Tabi ki! Duisburg'daki herkesin bilinen hijyen kurallarına uyması
kendilerinin faydalarınadır.

Maske zorunluluğundaki yenilikler nelerdir?
Daha önce de olduğu gibi, resmi dairelerinin yanı sıra sosyal mesafenin
korunamadığı market gibi yerlerde maske takmak zorunludur.

Maske takma zorunluluğu şu anda aşağıdaki durumlar içinde geçerlidir.







Kamusal alanın tüm kapalı yerlerinde (kişisel yaşam alanı dışında), müşteri ve
ziyaretçi erişimi olduğu sürece,
Market ve satış noktası benzeri yerlerde,
§ 6 ve 7 ye göre, binalarda ve kapalı mekanlardaki eğitim etkinliklerinde,
Kapalı alanda gerçekleşen tüm birlikteliklerde, toplantılarda, etkinliklerde ve
açık havada gerçekleşen 25 kişiden fazla insanın bulunduğu durumlarda,
Oyun alanlarda ve
Müşteri ile sosyal mesafenin korunamadığı bürolarda

22 Ekim 2020 tarihinden itibaren kentsel yaya bölgelerinde ve alışveriş caddelerinde
ağız ve burun koruyucularının kullanılması da zorunludur. Bu durum sabah saat 7
den itibaren, sokağa çıkma yasağından yarım saat sonra 23:30 a kadar geçerlidir. Bu
yükümlülüğün istisnalarına yalnızca tıbbi nedenlerle izin verilir (sertifika gerekliliği).
Bu düzenleme, özellikle korunacak mesafe az olan yerlerde insanları korumayı
amaçlamaktadır. İlgili alanlar aşağıda listelenmiştir. Bu durumun değişken olduğunu
belirtmek isteriz, bu yüzden maske takmanın zorunlu olduğu kentsel bölgelerde
değişiklikler olabilir. İşte mevcut durum:

https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php
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Bezirk Duisburg-Walsum:








Kometenplatz
Friedrich-Ebert-Straße (von Goethestraße bis Sonnenstraße)
Platz der Erinnerung
Passage Friedrich-Ebert-Platz (bis Kaufland)
Friedrich-Ebert-Platz
Hildegard-Bienen-Straße
(zwischen
Friedrich-Ebert-Straße
Poststraße)
Franz-Lenze-Platz

und

2.

Bezirk Duisburg-Hamborn:
 Jägerstraße
 Hamborner Altmarkt
 Rathausstraße (zwischen Duisburger Straße und Hufstraße)
 Duisburger Straße (zwischen Rathausstraße und Bertha-von-SuttnerStraße)
 Kaiser-Wilhelm-Straße (zwischen Wilfriedstraße und Weseler Straße)
 Kaiser-Friedrich-Straße (zwischen Weseler Straße und Roonstraße)
 Friedrich-Engels-Straße (zwischen KaiserFriedrich-Straße und AugustBebel-Platz)
 August-Bebel-Platz
 Weseler Straße (zwischen Wolfstraße und Grillostraße)
 Rolfstraße
 Henriettenstraße
 Franz-Julius-Straße
 Hagedornstraße
 Holtener Straße (zwischen Fiskusstraße und Lehrerstraße)
 Hohenzollernplatz
 Alexstraße (zwischen Holtener Straße und Wichernstraße)
 Lehrerstraße (zwischen Holtener Straße und Usedomstraße)

3.

Bezirk Duisburg-Meiderich/Beeck:



4.

Von-der-Mark-Straße (zwischen Auf dem Damm und Am Bahnhof)
Friedrich-Ebert-Straße (zwischen Lehnhoffstraße/Lange Kamp und
Pothmannstraße/Prinz- Friedrich-Karl-Straße)

Bezirk Duisburg-Homberg/Ruhrort/Baerl:



Augustastraße (zwischen Moerser Straße und Viktoriastraße)
fußläufiger Bereich zwischen Kirchstraße, Moerser Straße und
Glückaufstraße – einschließlich Bürgermeister-Bongartz-Platz

https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php
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Bezirk Duisburg-Mitte







6.

Münzstraße (zwischen Peterstal und Steinsche Gasse)
Kasinostraße (zwischen Beeckstraße und Steinsche Gasse)
Kuhstraße
Königstraße
Sonnenwall
Düsseldorfer Straße zwischen Königstraße und Friedrich-WilhelmStraße
 Claubergstraße (zwischen Königstraße und Börsenstraße)
 Tonhallenstraße (zwischen Königstraße und Börsenstraße)
 Hohe Straße (zwischen Königstraße und Börsenstraße)
 König-Heinrich-Platz/Opernplatz
 Friedrich-Wilhelm-Straße
 Friedrich-Wilhelm-Platz
 Portsmouthplatz
 Kammerstraße (zwischen Osteingang Hauptbahnhof und Neudorfer
Straße)
 Oststraße (zwischen Bismarckstraße und Grabenstraße)
 Wanheimer Straße (zwischen Heerstraße und Wörthstraße)
 Platz vor der Pauluskirche
 Fischerstraße (zwischen Hultschiner Straße und Düsseldorfer Straße)
Bezirk Duisburg-Rheinhausen






7.

Friedrich-Alfred-Straße (zwischen Krefelder Straße und Günterstraße)
Krefelder Straße (zwischen Siegfriedstraße und Atroper Straße)
Atroper Straße (zwischen Duisburger Straße und Annastraße)
Marktplatz Hochemmerich
Asterlager Straße (zwischen Theodorstraße und Homberger Straße)

Bezirk Duisburg-Süd
 Münchener Straße (zwischen Düsseldorfer Landstraße und Grazer
Straße)
 Angermunder Straße (zwischen Saarner Straße und Am Lipkamp)

Maske ile sadece başkalarını değil, aynı zamanda kendinizi de korursunuz. Maske
takma zorunluluğunun olduğu bölgeler tabelaların asılması ile netlik kazanacaktır.
Tabelalar asılır asılmaz, ihlaller 50 Euro para cezası ile cezalandırılacaktır. Bunu
kabul etmeyen kişi, idari para cezası kesileceği gerçeğini hesap etmelidir.

https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php
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Dışarıda maskemi ne zaman çıkarabilirim?
Maske bir şeyler yemek ya da içmek için çıkarılabilir, eğer gerekli ise çıkarılabilir
(örneğin; tıbbi olarak). Sigara içmek için maske çıkartılamaz.

Etkinliklere seyirci olarak katılabilir miyim?
Aşağıdakiler hariç tüm etkinlikler yasaklıdır








Toplanmalar "Toplanma Kanunu" na göre,
Halkın temel ihtiyaçlarına, kamu güvenliğinin ve düzeninin sürdürülmesine ve
genel kamu hizmetine katkı amacı olan etkinlikler,
Kamu ve özel enstitü, işletme, parti veya derneklerin yasal heyetlerinin
toplantıları,
a) Telefon veya video konferans olarak yapılamıyorsa yirmi kişiye kadar
b) Yirmiden fazla, ancak en fazla 250 kişi kapalı odalarda veya 500 kişi açık
havada, ancak yetkili makamlarca onaylandıktan sonra, toplantının 2020
Kasım ayında haklı bir sebeple, mevcudiyetinde ve istenilen sayıda kişi ile
yapılması gerekiyorsa,
Avlanma etkinlikleri,
Cenazeler (parti sonrası cenaze töreni hariç) ve
Resmi nikah (Kutlamasız)

Şu anda spor alanlarında ne gibi kısıtlamalar var?




Resmi ve özel; body salonları, yüzme havuzları gibi hobi ve amatör spor
işletmeleri ve benzeri kuruluşların faaliyetleri yasaktır.
Tek başına, ikişerli veya aynı haneden kişiler ile spor tesislerinin kapalı alan
dışındaki yerlerinde spor yapabilirsiniz
Belediye spor salonları ve hamamları bir sonraki duyuruya kadar kapalıdır.

https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php
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Duisburg'da bir mesai saati kısıtlaması var mı?
Gastronomi sektöründe mesai saati maksimum gece saat 23:00 e kadardır. Bu
durum, alkol satan yerler için de geçerlidir, örneğin tekel bayiiler. Mesai saati
kısıtlaması sabah saat 06:00 ya kadardır (yani 23:00 – 06:00 arası ilgili mekanlar için
kapalı saatlerdir)

İnsidans değeri nasıl hesaplanır?
Laboratuvarlar, klinikler ve doktorlar; ve ayrıca Theatre am Marientor'daki test
merkezi pozitif sonuçları Sağlık Dairesi'ne (Gesundheitsamt) bildirir. Oradan raporlar
Robert Koch Enstitüsü'ne (RKI) gider. İnsidans değeri, yedi günlük süre boyunca,
bahsedilen raporlardan alınan sonuçlardan elde edilir.

Ana okul (kreşler) ve gündüz bakıcısı (Kitas und Kindertagespflege) için güncel
durum nedir?
Şu anda tüm çocuklar; infeksiyon oranları, çocukların ve ailelerin ihtiyaçları ve
çalışanların çıkarları dikkate alınarak ana okula (kreşlere) ve gündüz bakım yerlerine
gidebilirler.

Okullar konusunda güncel durum nedir?
Duisburg'daki okullarda artık (sonbahar tatilinden sonra) maske takmak zorunluluğu
olan bir eyalet yönetmeliği var. Bu, bir yandan virüsün yayılmasını önlemek, diğer
yandan da okulun uzun vadede çalışmaya devam etmesini sağlamak için alınmış bir
karardır. Maske bir infeksiyon durumunda karantinaya alınacak öğrenci sayısını
önemli ölçüde minimize eder.

Seyahat ederken nelere dikkat etmelisiniz?
https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php
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Burada Almanya'da veya yurtdışında seyahat ederken nelere dikkat etmeniz
gerektiğini, hangi düzenlemelerin geçerli olduğunu ve bir risk bölgesinden gelen
yolcuların bilmesi gerekenleri öğrenebilirsiniz:
Almanya içinde seyahat
Almanya sınırları içinde seyahat etmek istiyorsanız, ilgili federal eyaletteki kurallara
uymalısınız.
Otobüslerle yapılan turistik amaçlı geziler ve grup gezileri yasaktır.
Almanya'daki riskli bir bölgeden Duisburg'a dönmek için negatif test gerekmez.
Salgın nedeni ile bazı eyaletlerde / şehirlerde tekrar kısıtlamalara gidilebilir. Bu
nedenle, sehayat etmek istediğiniz eyalet / şehir hakkında hangi kuralların geçerli
olduğunu kontrol ediniz.
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/faq-reisen-1735032
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende.html
Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nin (NRW) için bilgi:
https://www.land.nrw/corona
Riskli bir bölgeden giriş (yurt dışı)
Almanya'ya gelmeden önceki 14 gün içinde yurtdışında riskli bir bölgede bulunan
herkes hemen yurtiçi izolasyona gitmeli ve Sağlık Dairesini (Gesundheitsamt)
bilgilendirmeli. 8 Ağustos'tan beri riskli bir bölgeden gelen herkes, ya bir negatif test
sonucu sunmalı ya da 48 saati geçmeden bir Corona testi yaptırmalı.
Negatif test sonucu olan kişiler, herhangi bir belirti göstermezlerse, ev
karantinasından muaftırlar. Duisburg'a giriş yaptıktan sonra Sağlık Dairesi'ne
(Gesundheitsamt) bildirme yükümlülüğünüzü hızlı ve kolay bir şekilde yerine getirmek
için aşağıdaki formu doldurunuz.

Onlineformular
für die Meldung von Reiserückkehrern beim Gesundheitsamt

https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php
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Risksiz olan bölgelerden Almanya'ya giriş yapan kişiler için ücretsiz test edilme
imkanı 15 Eylül 2020 sona erdi.
Hava yolu ile ve gemi ile seyahat eden yolcular; kimlik bilgilerini, seyahat rotalarını,
iletişim bilgilerini vermekle yükümlüdürler. İlgili yolcuları taşıyanlar, bunları toplamalı
ve sorumlu makamlara iletmelidirler. Bu bir iniş kartı kullanılarak yapılır ve ilgili kişileri
izlemek için kullanılır.
(Kaynak: © 2020 Federal Hükümet Basın ve Enformasyon Dairesi)

Dışişleri Bakanlığı'nın güncel seyahat uyarılarını burada bulabilirsiniz.
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-undsicherheitshinweise
Ayrıca Robert Koch Enstitüsü (Robert-Koch Institut (RKI)) SARS-CoV-2 infeksiyon
riskinin arttığı devletleri düzenli olarak göstermektedir. 1 Ekimden itibaren riskli
Corona Bölgeleri için otomatik seyahat uyarısı uygulanacak.
Robert Koch Enstitüsü (Robert-Koch Institut (RKI)) güncel riskli bölgeleri aşağıdaki
internet sitesinde göstermektedir.
https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete
Lütfen riskli bir bölgede olup olmadığınızı, bağımsız kaynaklardan öğreniniz.

Duisburg'da nasıl test yapabilirim?
Seyahat edenler için sorumlu kurum "Sağlık Sigortası Birliği" (Kassenärztliche
Vereinigung) ve o kurumun doktorlarıdır.
1.
Tüm yolcular (Almanya içinde ve riskli bölgelerden dönen kişiler) geri
döndükten sonra 72 saate kadar önceden haber vermeksizin "Theater am
Marientor, Plessingstraße 20, 47051 Duisburg-Mitte" adresindeki numune
alma merkezinde testlerini yaptırabilirler.

2.
Aynı şekilde geri dönen yolcuların, kendilerinin bu testleri yapmak için
hazır olduklarını deklere ettikleri "Nordrhein Sağlık Sigortası Birliği"
https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php
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Vereinigung

Nordrhein)

doktorları

tarafından

testleri

"Nordrhein Sağlık Sigortası Birliği" (Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein)
doktorlarına dair genel bilgileri aşağıdaki web sitesinde bulabilirsiniz
https://coronavirus.nrw/patienteninformationen/
Yurtdışındaki yüksek riskli bölgelerden geri dönen yolcular, bir test sonucu gelene
kadar ev karantinasında olmak zorundadırlar.

Ev karantinası için resmi bir yazılı emir alacak mıyım?
Bu durum yasal bir hükümlülük olduğu için bir ülkeye giriş / bir ülkeden geri dönüşte
Sağlık Dairesi (Gesundheitsamt) tarafından idari ayrı bir idari emir düzenlenmez.
Ülkeye giriş yapan kişiler doğrudan bir ev karantinasına kendileri gitmelidirler.
Şu anda NRW için güncel Corona Giriş Yönetmeliği 31 Ekim 2020'ye kadar
geçerlidir; Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin diğer yasal gereklilikleri
beklenmelidir.

Belirti (semptom) olması durumunda ne yapmalıyım?
Sizde belirti olması durumunda, derhal Sağlık Dairesi'ne (Gesundheitsamt) haber
verilmelisiniz.

Tipik Corona şikayetleri şunlar olabilir:










Ateş
Öksürük
Nefes darlığı / Nefes alma zorluğu
Kas ağrıları
Yorgunluk
Boğaz ağrısı
Burun akıntısı
Genel güçsüzlük / zayıflık
İshal

Lütfen bu durum netleşene kadar evde kalın
İndirilenler
https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php
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Download neue VO vom 07.10.2020 (PDF-Datei | 91,19 kB)
mags-informationen-fuer-reisende-aus-risikogebieten.pdf (PDF-Datei | 563,56
kB)
Handzettel für Reisende aus Risikogebieten (türkisch) (PDF-Datei | 634,49 kB)
Handzettel für Reisende aus Risikogebieten (englisch) (PDF-Datei | 560,61
kB)
Handzettel für Reisende aus Risikogebieten (französisch) (PDF-Datei | 646,98
kB)

SSS (sorular ve yanıtlar) MAGS NRW:
https://www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-antworten-zum-corona-virus#70088aff

Resmi evliliklerde nelere dikkat edilmeli?
Resmi düğünlerde Corona koşulları
Duisburg sicil dairelerinde, korona nedeniyle, medeni nikah sırasında hijyen
kurallarına, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ve maske takılarak sadece sınırlı
sayıda kişiye izin verilmektedir. Tüm bilgiler burada bulunabilir.
Ayrıca (burada) bkz. "Cenazeler ve düğünler için neler geçerlidir?"

SSS'nin farklı dillerdeki çevirileri (21 Ekim 2020 itibariyle)
FAQ - Englisch (DOCX-Datei | 15,90 kB)
FAQ - Türkisch (DOCX-Datei | 18,12 kB)
FAQ - Bulgarisch (DOCX-Datei | 19,43 kB)
FAQ - Rumänisch (DOC-Datei | 35,33 kB)
FAQ - Arabisch (DOCX-Datei | 22,61 kB)
FAQ - Polnisch (DOCX-Datei | 17,23 kB)
FAQ - Französisch (DOCX-Datei | 16,61 kB)
FAQ - Russisch (ODT-Datei | 10,79 kB)

https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/corona-allgemeine-faq.php
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Daha fazla bilgi için

Weitere Infos zum Coronavirus...

Burada bulabilirsiniz: Corona Virüs’ü hakkında güncel ve genel bilgiler \ \ SSS
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