Sevgili anne ve babalar, sevgili öğrenciler,

yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte okula başlamadan önce yurt dışından dönerken aktüel karantina
kurallarına dikkat edilmesini rica ediyoruz.
01.08.2021 tarihi itibarıyla (ve şimdilik 30.09.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere) aşağıda
belirtilen yasal yükümlülükler geçerli olmaktadır: Yurt dışında bulunup, 12 yaşından büyük olan kişiler
seyahat araçlarına bakılmaksızın (uçak, tren, araba vs.) yüksek risk veya farklı bir virüs şeklinin
mevcut olduğu bölgeden yurt içine girişlerinde ilke itibarıyla negatif bir test sonucuna, aşılandıklarına
veya hastalık geçirip iyileştiklerine dair bir belgeye sahip olmak zorundalar. 12 yaşından küçük
çocuklarda bu şart aranmamaktadır. Söz konusu kanıtlar Almanya’ ya girişte sınırlarda Federal Polis
(Bundespolizei) veya yetkili makam tarafından istenebilir. Hava yoluyla gelenler bu hususlara ilişkin
belgelerini uçağa binmeden önce göstermelidirler.
Yurda girişlerden önce on gün boyunca
 Korona virüsünün bulaşma sayısının yüksek olduğu veya
 riziko bölgesinde Korona virüsünün belli çeşitlerinin (Virusvariantengebiet) yaygın şekilde ortaya
çıktığı tespit edilen
bir riziko bölgesinde bulunan kişilerin, seyahatlerinden sonra derhal evlerinde karantinaya girmeliler.
Hangi bölgelerin yüksek bulaşma oranlarına sahip oldukları veya hangi bölgelerde yüksek bulaşma
oranlarının bulunduğunu Robert Koch Enstitüsü’ nün internet sayfasından (www.rki.de/risikogebiete)
bulabilirsiniz.
Bulaşma riskinin yüksek olduğu bir bölgeden (Hochrisikogebiet) gelindiğinde karantina süresi ilke
itibarıyla on gün, özel bir virüs çeşidinin bulunduğu bir bölgeden (Virusvariantengebiet) gelindiğinde
karantina süresi 14 gün olmaktadır. Karantina esnasında öğrenciler de dahil olmak üzere herkesin
evini veya dairesini terk etmesi ve misafir ağırlaması yasaktır. Şu hususların unutulmaması
gerekmektedir: Bu önlem ailenizi, komşularınızı ve çevrenizdeki tüm insanları korumayı
amaçlamaktadır. Karantina kurallarını ihlal edenlere disiplin para cezası (Bußgeld) verilebilir.
Karantinanın ne kadar süreceğini lütfen okuldan öğreniniz. Karantinada bulunan öğrenciler karantina
süresince uzaktan derse (Distanzunterricht) katılacaklardır.
Yüksek risk bölgeleriyle ilgili karantinanın kaldırılması: İyileştiğine, aşılandığına veya test sonucunun
olumsuz olduğuna dair bir belgenin Federal Almanya Cumhuriyeti yurda giriş portali (Einreiseportal)
üzerinden gönderildiğinde www.einreiseanmeldung.de evdeki karantina zamanından önce sona
erdirilebilir. Karantina gönderilme zamanı itibarıyla sona erer. İyileştiğine veya aşılandığına dair bir
belgenin Almanya’ ya girişten önce gönderilmesi halinde, karantinaya gerek kalmaz. Test sonucunun
gönderilmesi halinde, ilgili testin en erken Almanya’ ya girişten beş gün sonra yapılmış olması gerekir.
12 yaşını bitirmemiş olan çocuklar için karantina Almanya’ ya girişten beş gün sonra
otomatikman sona erer.
Virüs çeşitlerinin olduğu bölgelerinden (Virusvariantengebiet) gelenler için karantina ilke itibarıyla 14
gün sürer. İlgili virüs çeşidi bölgesinin Almanya’ da karantinada bulunurken tehlikeliliği açısından daha
tehlikesiz bir basamağa indirilmesi halinde, karantina için bu bölge için söz konusu kurallar geçerli olur.

Buna göre yüksek rizikolu bir bölgeden gelenler on günlük karantinanın beşinci gününden itibaren test
yaptırıp karantinadan çıkabilirler. Virüs çeşitlerinin bulunduğu bölgelerden gelenler için bu mümkün
değildir, bu durumlarda karantina daima 14 gün sürer.

Aktüel Almanya’ ya giriş şartları hakkındaki bilgileri bu internet sayfasından alabilirsiniz:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-einreisende.html

Aşağı Saksonya Okul Kanunu’ nun (NSchG) 176. maddesi uyarınca kasıtlı ve kasıtsız olarak okula
gitme zorunluluğuna uymayan kişi kabahat (Ordnungswidrigkeit) işlemiş olur. Buna göre yüksek riziko
veya virüs çeşidi bölgesi olarak ilan edilip, bu tarihten sonra bu gibi bölgelere gidip te okula gitme
zorunluluğuna uymayan kişiler kabahat işlemiş olur. Böyle bir durumda kefaret para cezası (Bußgeld)
verilebilir. Bu gibi bir sınıflandırmanın izin esnasında değiştirilmesi halinde, ilke itibarıyla ihlal söz
konusu olmaz.
Bu bilgilerin Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Yasası’ nın (IfSG) ve 01.08.2021 tarihinde yürürlüğe
giren Korona Virüsü Esnasında Almanya’ ya Girişler Talimatnamesi temelinde verildiklerine dair
ihtiyaten dikkatiniz çekilmektedir. Bundan sonra hangi şekilde gelişeceği büyük ölçüde bulaşma
durumunun nasıl gelişeceğine bağlı olduğundan, hukuki durumun nasıl gelişeceğine dair
belirlemelerde bulunmak mümkün olmamaktadır.
Almanya’ ya girişlerde geçerli olan hususlar
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* 5 gün sonra kısaltılması mümkün.
** İstisna: Aşı malzemesi mevcut virüs şeklinden korumakta.

