
Schleswig-Holstein’e giriş ve dönüşler ile ilgili bilgiler  
Seyahatçiler nelere dikkat etmelidirler?  

İhlal Para Cezası 

Riskli bir bölgeden giriş yaptığınızda veya riskli bir bölgeden döndüğünüzde evinizde 
veya uygun olan bir konaklama yerinde 14.Günlük karantina kuralını ihlal ettiğinizde…  500 € - 10.000 € 

Riskli bir bölgeden giriş yaptığınızda veya riskli bir bölgeden döndüğünüzde doğrudan 
evinize veya veya uygun olan bir konaklama yerine gitmediğiniz takdirde…  150 € - 3.000 € 

Riskli bir bölgeden giriş yaptığınızda veya riskli bir bölgeden döndüğünüzde karantina 
kurallarına rağmen ziyaretçi kabul ederseniz... 300 € - 5.000 € 

Riskli bir bölgeden giriş yaptıktan veya riskli bir bölgeden döndükten hemen sonra 
Sağlık Dairesine başvurmaz iseniz…  150 € - 2.000 € 

Transit seyahat esnasında riskli bir bölgeden gelip Schleswig-Holstein Eyaletini doğru-
dan terk etmediğiniz takdirde…  150 € - 3.000 € 

Riskli bir bölgeden giriş yaptıktan veya riskli bir bölgeden döndükten sonra Corona-
Belirtileri görüldüğü halde Sağlık Dairesine başvurmaz iseniz, veya hemen başvurmaz 

iseniz, belirtiler sonradan ortaya çıkmış olsa bile…  
300 € - 3.000 € 

Güvenlik tedbirlerine aykırı davranış gösterilmesi halinde, Eyalet Karantina Yönetmeliğinin 3.§ paragrafına 
göre aşağıdaki para cezaları verilecektir.  

Doğruca evlerine veya kalabilecekleri başka uygun bir konaklama yerine gitmelidirler.  

Evlerinde veya uygun olan konaklama yerinde 14 gün boyunca karantinada kal-
malıdırlar. Bu süre zarfında eve ait olmayan kişiler tarafından ziyaret edilmeleri 
kabul edilmemelidir. 
 ...veya... 

Yerel sağlık dairesi ile ilişkiye geçip, seyahattleri ile ilgili bilgi vermelidirler. 

Koronavirüs enfeksoyonuna işaret eden belirtilerin görülmesi halinde, acil olarak ye-
rel sağlık dairesini bilgilendirmelidirler. 

Karantinaya alternatif olarak Corona-Testi yapılabilir. Güncel yapılan (48 saatten da-
ha eski olmayacak) ve sonucu negatif olan testten sonra karantinadan erken çıkılabi-
lir. Yurt dışından beraberlerinde bu şekilde negativ bir test getirenler için üstte 
bahsedilen talimatlar geçerli değildir. Bu test sonucunun 14 gün boyunca muhafaza 
edilip, gerek görüldüğünde sunulmalıdır. Negatif test sonucu elde edilene kadar ka-
rantina yükümlülüğü uygulanacaktır.  
Yerel Sağlık Daireleri ile ilgili daha fazla bilgi ve iletişim verilerine aşağıdaki internet 
sayfasından ulaşabilirsiniz: www.schleswig-holstein.de/coronavirus-einreise 

Yurt dışından gelenlerin, Corona-Salgının dan dolayı, varış noktaları neresi olursa olsun, yerel sağlık dairesi ile 
ilişkiye geçip, daha fazla tedbire gerek olup olmadığı konusuna açıklık getirmeleri genel olarak tavsiye edilir.  
Daha giriş yapmadan önce, giriş esnasında güncel olarak riskli ilan edilen bir bölgeden gelip gelmediğinizi kontrol 
etmeniz önemlidir. Yurt içi riskli bölgeler ve istisnalar ile ilgili bilgileri Sağlık Bakanlığının resmi internet sayfasında 
(www.schleswig-holstein.de/msgjfs), yurt dışı riskli bölgeleri ise Robert Koch-Enstitüsü resmi internet sayfasında bu-
labilirsiniz (www.rki.de).  
Schleswig-Holstein’a riskli bölgelerden giriş yapanlar veya seyahatten dönenleraşağıdaki kurallara uymak zorund-
adırlar:  

http://www.schleswig-holstein.de/coronavirus-einreise
http://www.schleswig-holstein.de/msgjfs
http://www.rki.de

