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Sayın Baylar ve Bayanlar, 
 
pozitif hızlı antijen testine dayalı olarak COVID-19 hastalığına sahip olduğunuzdan 
şüpheleniliyorsunuz. Bu nedenle siz ve hanehalkı üyeleriniz için tecrit (karantina) istenir. 
 
Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin karantina yönetmeliğine göre, bu pozitif antijen hızlı testinin 
varlığıyla başlar. Karantina süresi, kısa sürede yapılması gereken PCR testinin sonucuna bağlıdır. 
Bu, aile doktorunuz aracılığıyla yapılabilir. 
 
PCR testi sonucunu aldıktan sonra, sağlık departmanından karantina süresi hakkında posta yoluyla 
örneğin işveren için daha fazla bilgi içeren ilgili bir sertifika alacaksınız. 
 
Davranışsal önlemler: 
Şüphe, mümkünse ev ortamında hanehalkı üyeleri (aile, oda arkadaşları) tarafından da uygulanacak 
bazı (davranışsal) önlemlerin alınmasını gerekli kılar: 
 

- Evinizdeki kişilerle iletişime geçerken siz ve akrabalarınız en az 1,5 m mesafeyi korumalı ve 
ağız ve burun koruyucu takmalısınız 

- Mümkünse tek kişilik bir odada diğer insanlardan ayrı kalmalısınız. 
- Tüm odaların düzenli olarak havalandırılmasını sağlayın 
- Mutfağı, banyoyu ve diğer ortak odaları kesinlikle gerekenden daha sık kullanmayın. 
- Siz ve yakınlarınız yemeklerinizi zaman ve mekan açısından birbirinden ayrı yemelisiniz. 
- AHA + L kurallarına uyun (mesafe-hijyen-günlük maske-ventilasyon) 

 
Karantinanızın süresi boyunca sizden ve ev halkından sorumlu kişilerden semptomları izlemeniz 
istenecektir. 
 
Bunu yapmak için lütfen vücut ısınızı günde iki kez (sabah ve akşam) ölçün ve yazılı olarak 
kaydedin.Grip benzeri semptomlar (ateş, öksürük, burun akıntısı, halsizlik, halsizlik, nefes darlığı) 
ortaya çıkarsa veya daha önce ortaya çıktıysa, daha fazla bilgi için lütfen derhal aile doktorunuzla 
iletişime geçin. Normal çalışma saatleri dışında ve hafta sonları, lütfen 116 117 ile iletişime geçin. 
Ayrıca, sağlık departmanı semptomların ortaya çıkması konusunda 02821 594 950 numaralı 
telefondan veya kontakt-ov@kreis-kleve.de adresine e-posta ile bilgilendirilmelidir. 
 
Pozitif PCR sonucu:  
Siz ve irtibat kişileriniz için daha fazla karantina (ev kişileri dahil) 
Bu durumda, sağlık işleri departmanı sizinle nasıl ilerleyeceğinizi telefonla görüşecektir. 
 
Negatif PCR sonucu:  
Karantinanız kaldırılacaktır. 
 
Daha fazla bilgi Kleve ilçesinin web sitesinde bulunabilir: www.kreis-kleve.de 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleve ilçesinin web sitesi 
 

QR-Code 

http://www.kreis-kleve.de/

