
`EVSEL KARANTINA` NE DEMEKTIR?
Evsel karantina, Korona virüsünün daha fazla yayılmasını önlemek için evde izole
olmanız gerektiği anlamına gelir. Bu süre zarfında evinizin dışında hiç kimseyle
iletişim kurmanıza izin verilmez. Bunun anlamı: Evde kalmanız ve ziyaretçi kabul
etmemeniz demektir.

NE ZAMAN EVSEL KARANTINA UYGULAMAM GEREKIR?
Sağlık Departmanı eğer bu yönde karar verirse evde kalmanız gerekmektedir.
Korona Virüs testiniz pozitif çıkmış ise, yada çevrenizde ki bir kimseden Korona
Virüsü kaptığınıza dair bir şüphe var ise, Sağlık Departmanı bunu size mektup ile
bildirecektir.
Bu mektubun başlığı „Maßnahmen gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 und § 30 Abs. 1 Satz 2
Infektionsschutzgesetz (IfSG). Hier: Anordnung der Absonderung in sogenannter
häuslicher Quarantäne“ olacaktır.

KARANTINA SÜRECINDE, ALIŞVERIŞE, DOKTORA YADA YÜRÜYÜŞE GIDEBILIR
MIYIM?
Ne yazik ki HAYIR! Karantina sırasında alışverişe çıkmanız yasaktır. Telefonla aile
 üyelerine (karantinada olmayanlara), arkadaşlara veya komşulara sizin için 
market alışverişe gidip gidemeyeceklerini sorun. Satın alınan ürünler kapınızın
önüne bırakılabilirler.
Akut veya kronik bir hastalık nedeniyle acilen ilaç veya tıbbi tedaviye ihtiyacınız
varsa, doktorunuzu telefonla arayarak karantinada olduğunuzu
 bildirin ve de ihtiyaçlarınızı doktorunuz ile paylaşın.
Evcil hayvan olarak bir köpeğiniz varsa, arkadaşlarınızdan veya 
komşularanızdan size yardım etmelerini isteyin, ve sizin için evcil
hayvanınız ile yürüyüşe çıkıp çıkamayacaklarını sorun.
Karantina sırasında yürüyüşlere ve oyun ziyaretlerine izin verilmez. Kimseye virüsü
bulaştırmak istemezsiniz değil mi?

KARANTINAYI BOZARSAM HAPIS / PARA CEZASI BEKLEMEM GEREKIR MI?
EVET, beklemeniz gerekir. Karantina kararını ihlal ederseniz, para (25.000 Euro'ya
kadar) veya hapis cezasıyla cezalandırılabilirsiniz. Şehirlerin ve belediyelerin asayiş
büroları, bir ihlal durumunda (mahkeme kararıyla) karantina tedbirleri
uygulayabilirler. Karantina emiri göz ardı edildiği takdir de ise cezai işlem polis
tarafından uygulanabilir ve de karantinaya uymayan kimseler derhal gözaltına
alabilir. Karantina kararlarına uymamak cezai bir suçtur.
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Hotline des Kreises Lippe zum Coronavirus: 05231/62-1100, montags bis
donnerstags 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 13 Uhr sowie samstags und
sonntags von 9 bis 13 Uhr.

Allgemeine Corona-Hotline des Landes NRW: 0211/ 9119 1001

Bei medizinischen Fragen und außerhalb der Sprechzeiten des 

KARANTINADA SAĞLIĞIM DAHA KÖTÜYSE NE YAPMALIYIM?
Hastalığınızın seyri önemli ölçüde kötüleştiyse, önce telefonla aile doktorunuzu
arayın. Orada kimseye ulaşamazsanız, ücretsiz tıbbi nöbetçi servisini 116 117'den
arayın. 
Acil acil durumlarda 112 numaralı telefonu arayın. Evinizdeki karantina
durumunuzu telefonla bize bildirin.

DU HAST FRAGEN ZUM CORONA-VIRUS?

Hausarztes: 116 117. Bitte wähle den Notruf nur, wenn es sich um eine akute
Notlage handelt!

Kaynak: 
https://www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-antworten-zum-corona-virus#a5bc0df5 
https://www.kreis-lippe.de/kreis-lippe/aktuelles/corona.php
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Übrigens: Ihr findet uns jetzt auch auf 
Instagram und YouTube!
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