
   

COVID-19-Bilgileri (28.08.2020) 

 

 

1. ÜLKEYE GERİ DÖNÜŞ YAPAN YOLCULAR İÇİN BİLGİLER 

 

Riskli bir bölgeden Mannheim'a dönüş yapmanız durumunda, derhal 

Mannheim şehri ile irtibata geçmelisiniz! Geri döndükten hemen sonra şu 

adrese bir e-posta göndermeniz rica olunur: 

31corona@mannheim.de 

 
[Ülkeye giriş yapan tüm aile/hane halkı kişileri e-postada adları, doğum tarihleri, 

ülkeye giriş tarihleri ile birlikte ve varsa uçuş numarası, hangi ülkeden/ülkelerden 

döndüğünüz ve ülkeye giriş yapmadan evvel 14 gün önce nerelerde kaldığınız 

belirtilmelidir.  

Mannheim şehrinin sizinle hızlı bir şekilde irtibata geçebilmesi için e-posta adresinize, 

ev adresinize (karantinada kalınacak yer) ve mümkünse bir telefon numarasına 

ihtiyacı vardır.] 

 

2. NEREDE VE NASIL TEST YAPTIRILIR?  

 

Yönetmelik, riskli bölgelerden gelen yolcuların Almanya'ya giriş yaptıklarında 

bir korona testi yaptırmalarını zorunlu kılmaktadır. Alternatif olarak, ülkeye giriş 

yapan kişiler, 48 saatten daha öncesine ait olmayan negatif bir test sonucunu 

sunabilirler. 

Test, Avrupa Birliğine üye bir ülkede veya Robert Koch Enstitüsü tarafından 

www.rki.de/covid-19-tests adresinde listelenen diğer bir laboratuvarda 

gerçekleştirilmiş olmalıdır. 

Test belgesi Almanca veya İngilizce dilinde yazılmış olmalıdır. 

Riskli bölgelerden ülkeye giriş yapan kişiler için zorunlu test yönetmeliğinin 

tam metni şu adreste mevcuttur:  

 

RİSKLİ BÖLGELERDEN ÜLKEYE GİRİŞ YAPAN KİŞİLER İÇİN TEST ZORUNLUĞU 

BULUNMAKTADIR. NEGATİF TEST SONUCU BULUNMADIĞI SÜRECE, RİSKLİ 

BÖLGELERDEN ÜLKEYE GİRİŞ YAPAN KİŞİLERİN KENDİLERİNİ 14 GÜN 

BOYUNCA KARANTİNA ALTINA ALMASI GEREKLİDİR. 

mailto:31corona@mannheim.de


   

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Download

s/C/Coronavirus/Testpflicht_Risikogebiete_VO_BAnz_AT_070820.pdf  

 

 

 Tüm havalimanlarında ücretsiz testlerin uygulandığı Test Merkezleri. 

 Belirli Tren İstasyonlarındaki Test Merkezleri (Örneğin Stuttgart) 

 Sınır geçişlerinden sonraki otoyollarda bulunan çeşitli dinlenme 

tesislerindeki Test Merkezleri.   

 Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Derneği aracılığıyla doktorlarla randevu 

ayarlanması: Tel: 116117 (telefon kodu olmadan)  

 Almanya’ya giriş yapan yolcular için (Alman vatandaşı olmayan veya 

Almanya’da ikamet etmeyen kişiler), ücretsiz Test garantisi 

VERİLMEMEKTEDİR (Oluşan masraflar bu kişiler tarafından 

karşılanmalıdır) 

 Mannheim Kliniğindeki Test Merkezi sadece semptomları olan kişiler 

içindir.  

 

Testin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, bir risk bölgesinden tekrar ülkeye 

giriş yaptınız her durumda,  31corona@mannheim.de adresinden Bölgesel 

sorumlu makamlarla irtibata geçmeniz gereklidir! 

 

Farklı dillerdeki ilave güncel bilgiler, Mannheim şehrinin ana sayfasındaki şu 

adreste mevcuttur:  

https://www.mannheim.de/de/informationen-zu-corona/informationen-in-

verschiedenen-sprachen  

 
 

Kendinize ve başkalarına dikkat edin ve sağlıklı kalın!  

 
 
 

 

HALİHAZIRDA RİSKLİ BÖLGELERDE ÜLKEYE GİRİŞ YAPAN KİŞİLERE 

AŞAĞIDAKİ NOKTALARDA ÜCRETSİZ TEST HİZMETİ 

SUNULMAKTADIR: 
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