Burada Covid-19 ile ilgili tüm bilgileri bulabilirsiniz

+++ 18.03.2020 +++
Federal hükümet Avrupa içi geçici sınır kontrolleri uygulamasını hava ve deniz
yollarını kapsamak üzere genişletiyor. ... devamı
AB ülkeleri Schengen bölgesine giriş yasakları kararlaştırdılar (Üçüncü ülkeler /
AB vatandaşı olmayanlar) Üçüncü ülke vatandaşlarının giriş yapmaları geçici
olarak sadece acil seyahat sebebi olursa mümkündür. Federal Ulaştırma ve
Dijital Altyapı Bakanlığı (BMVI) bununla ilgili NOTAM (Notice to Airmen;
havacılara bildiri) üzerinden Almanya’ya sivil havacılık hizmeti veren tüm hava
yolu şirketlerini bilgilendirmiştir. Avrupa Komisyonu’nun açıklamasını buradan
(İngilizce belge) edinebilirsiniz. (Daha çok bilgi: Hava yolu ulaşımı)
Federal hükümet tatilcileri geri taşıma faaliyetini başlattı. Alman
vatandaşlarımızı mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde geri getirmek istiyoruz.
Federal hükümet bunun için 50 milyon avro tutarına kadar kaynak sunuyor.
Uçuş iptallerinde Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn) devreye giriyor. Dönüş
uçuşunuz hedefinize kadar ulaşamıyorsa Almanya içi seyahat edenler ücretsiz
olarak trene binecekler. „Tatilcilerin hızlı ve güvenli bir şekilde evlerine
dönmelerini istiyoruz“, diyor Federal Ulaştırma Bakanı Scheuer. (Daha çok
bilgi: Raylı ulaşım)
Tatilcilerin uçaklarının Almanya’ya iniş yapabilmeleri ve Alman yolcuların geri
gelebilmeleri için BMVI eyaletlerle geçe uçuş yasağına istisnalarda azami
esneklik gösterilmesi konusunda anlaştı.
Deutsche Bahn bilgilerini buradan bulabilirsiniz. (Almanca dilinde)
Federal Sağlık Bakanlığı (Almanca dilinde) (BMG) ve Federal İçişleri, İmar ve
Yurt Bakanlığı (Almanca dilinde) (BMI) bir kriz masası kurdular. Federal
Ulaştırma ve Dijital Altyapı Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Federal Savunma
Bakanlığı, Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Federal Maliye Bakanlığı,
Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı ve Federal Başbakanlık temsilcileri de kriz
masasında çalışıyorlar. Eyaletler irtibat memurları ya da özel danışmanları ile
kriz masasına katkıda bulunuyorlar. Masanın en önemli görevi virüsün Almanya
genelinde kontrol altına alınmasıdır. Örneğin uzun mesafe yolculuklar sonrası
Almanya’ya varışlarda oluşan enfeksiyon zincirlerinin kesintiye uğratılması
gerekiyor.
BMVI ayrıca Avrupa düzeyinde, eyaletlerin ulaştırma bakanlıkları ve çatı
örgütlerle sürekli paylaşımda bulunmaktadır.
20-0370-6 a L 20

Uluslararası Sağlık Kuralları Uygulama Yasası uyarınca talimat Federal Sağlık
Bakanlığı (BMG)tarafından verilir, talimatın duyurumu ise Federal Ulaştırma ve Dijital
Altyapı Bakanlığı (BMVI) tarafından yapılır.

Hava yolu ulaşımı
Hava yolu ulaşımına ilişkin güncel bilgiler (Tarih 18.03.2020)












Sınır kontrol uygulaması Avrupa genelinde havayolu ulaşımını kapsamak
üzere genişletildi. ... devamı
Üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik AB genelinde kapsamlı seyahat
kısıtlamaları (30 gün için) getirildi. BMI yetkilidir. Daha çok bilgi için buradan.
(Almanca dilinde)
Tatilcilerin uçaklarının Almanya’ya iniş yapabilmeleri ve Alman yolcuların
ülkelerine geri dönebilmeleri için BMVI eyaletlerle gece uçuş yasaklarına
istisnalarda azami esneklik gösterilmesi konusunda anlaştı.
Dönüş uçuşu nihai hedefe ulaşmıyorsa DB Almanya içi seyahati ücretsiz
olarak üstleniyor.
BMVI halkın korunması için eyaletler ve hava limanlarına Robert Koch
Enstitüsü’nün (RKI) belirlediği riskli ülkelerden gelen uçuşların oluşturduğu riski
sürekli yeniden değerlendirmeleri ve gereken diğer koruma tedbirlerine yönelik
inceleme yapmaları çağrısında bulundu. RKI risk bölgelerinden gelen uçuşlarla
bağlantılı muhtemel koruma tedbirleri hakkındaki kararlar (karantina, giriş ya da
iniş yasakları) İnsanlarda Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma ve Mücadele
Yasası’na (IfSG) göre yetkili sağlık kurumları tarafından verilir.
Hava yolu şirketleri yolculara iniş kartlarının dağıtımı gibi yükümlülüklerine
ilişkin bilgilendirme yapıldı.
BMVI sınırsız hava kargo taşımacılığını tedarik zincirleri kesintiye uğramadan
güvenli teslimatın sağlanması yolunda vargücüyle destekler.
AB Komisyonu açıklaması buradadır. (İngilizce dilinde)

Hava yolu ulaşımına yönelik güncel bilgiler (Tarih 16.03.2020, Saat 11:00)
Gece uçuş yasağından istisnalar konusunda mümkün olan azami esnekliğin
gösterilmesi bakımından hızlı destekleri için BMVI eyaletlere çok teşekkür eder.
Önümüzdeki günlerde de Alman hemşehrilerimizin tatil yörelerinden evlerine
dönüşünü sağlayan uçuşların mümkün olduğu kadar amaçlanan hava limanına iniş
yapabilmeleri için çalışacağız.
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Tedarik zincirlerinin kısıtlanmaması ve teslimatların güvence altında olması için hava
kargo taşımacılığı odaklandığımız bir diğer ağırlık noktası olacaktır.
Kara yolu ulaşımı
Pazar günleri trafiğe çıkma yasağına ilişkin bilgiler (Tarih 13.03.2020)
Korona Virüsü COVID-19’un giderek artan yayılması sebebiyle bazı ürünlere
normalde olduğundan daha çok rağbet var. Bundan ötürü oluşan tedarik sıkıntısının
yanısıra perakende satışlarda ürün yelpazesinin tam kapsamlı hacminin müşteriye
sunulmasını garanti etmek açısından sorunlar yaşanıyor. Bunun için etkin tedarik
zincirleri gereklidir.
Bu olağanüstü duruma etkin tepkinin verilmesi için BMVI eyaletlerin ulaştırma
bakanlıklarına yazarak takdir hakkını kullanma prensibinden yararlanarak Korona
Virüsü’nün yayılması sonucunda ürün tedarik sıkıntılarının mevcut olduğu sürece şu
an için 5 Nisan 2020 günü dahil olmak üzere belirlenmiş olan zaman zarfında Pazar
ve resmi tatil günlerinde geçerli olan trafiğe çıkma yasağı kontrollerinin askıya
alınmasını rica etti.
Arka plan bilgisi: Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’nin (StVO) uygulanması ve
denetiminden tek sorumlu eyalet yönetimleridir. Eyaletlerin kara yolları trafik
hizmetleri birimleri StVO uyarınca belli durumlarda ya da genel olarak belli başvuru
sahiplerine yönelik Pazar ve resmi tatil günlerinde kamyonlara ilişkin mevcut trafiğe
çıkma yasağına istisnai uygulama getirebilirler.
Raylı ulaşım
Deutsche Bahn güncel bilgilerini burada bulabilirsiniz. (Almanca dilinde)
Raylı ulaşımla ilgili bilgiler (Tarih 17.03.2020)
Deutsche Bahn federal hükümetin geri dönüş eylemini destekliyor: Uçak
biletleri ya da biniş kartları DB-trenlerinde tren bileti yerine geçiyor
• Düzenleme derhal geçerlidir (Almanca dilinde)
Alman Demir Yolları Deutsche Bahn federal hükümetin yurtdışında bulunan
yolcuların Almanya’ya geri getirilmesi eylemini destekliyor. Havayolu şirketlerinin
biniş kartları yurtiçinde asıl hedef havalimanına ulaşım için yapılan yolculukta tren
bileti olarak kabul ediliyor.
Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer:
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Tatile çıkmış olanların hızlı ve güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini istiyoruz. Şu an
itibariyle geçerli olan uygulama: Dönüş uçuşunuz baştan belirlenmiş yere
gerçekleşemiyorsa DB Almanya içi ulaşımı ücretsiz olarak sağlıyor. Bu da ulaşım
araçları arasında işbirliğinin somut bir örneğidir. Büyük zorlu görevlerle karşı karşıya
kaldığımız bu zamanda dikkatle üstünde çalıştığımız husus budur.
DB-Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Richard Lutz:
Hızla ve bürokratik engeller olmadan yardım ediyoruz. Federal hükümet ve hava yolu
şirketleri ile birlikte yurtdışında mağdur kalıp evlerine geri dönmek isteyen herkese
güvence veriyoruz.
Bu nedenden ötürü Deutsche Bahn uçak yolcularına Almanya genelinde asıl
gitmeleri gereken havalimanlarına ücretsiz ulaşım sunuyor. Uçak biletleri ya da biniş
kartları Deutsche Bahn tren bileti olarak kabul ediliyor. Bu düzenleme şimdilik derhal
ayın sonuna kadar geçerlidir.
Raylı ulaşım ile ilgili güncel bilgiler (Tarih: 16.03.2020)
Banliyö Trenleri
Bazı duyumların aksine Deutsche Bahn AG (DB AG) yurtiçi banliyö hatlarında geçerli
sefer saatlerini hiçbir kısıtlama olmadan sürdürüyor. Farklı bir uygulama ancak eyalet
yetkili birimlerinin sefer saatlerinde muhtemel uyarlamalara karar vermeleri
sonucunda geçerli olur.
DB AG bu sebeple dün, sefer saatlerinde yeni tip Korona Virüsü’nün yayılması
nedeni ile kısıtlamaların olmadığını, fakat kendilerine bazı yetkili birimlerce muhtemel
kısıtlamaları gözden geçirmeleri yönünde başvuruların olduğunu ifade etmiştir. Raylı
bölgesel yolcu ulaşımı hizmet sunucuları ve işletmelerinin amacı, güvenilir hizmetlerle
istikrarlı tedariki sağlamak ve Almanya’da hareketliliği ayakta tutmaktır. Değişen sefer
saatlerine ilişkin kararlar sonuçta yerel yönetimlerin belirlediği temsilci kurumlar
tarafından verilir.
DB Regio sınır ötesi bölgesel ulaşıma yönelik bilgiler:
Avusturya:
- durduruldu
Polonya:
- durduruldu
İsviçre:
- Son istasyon durağı Basel SBB ve Schaffhausen’e giden seferler çalışıyor
- Yukarı Ren nehri hattında İsviçre tarafındaki duraklara seferler çalışıyor
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Fransa:
- Son durak Wissenburg ve Lauterburg (Alsas) istasyonlarına seferler çalışıyor
Hollanda:
- Son durak Maastricht istasyonuna seferler çalışıyor (Arriva ile işbirliğinde)
Belçika:
- Son durak Lüttich istasyonuna seferler çalışıyor (SCCN ile işbirliğinde)
Şehirler arası trenler
Şehirler arası ulusal seferler genel olarak olağan akışını sürdürüyor.
Danimarka, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İtalya’ya sınır ötesi şehirler arası
ulaşım durdurulmuştur.
Avusturya:





Frankfurt-Nürnberg-Passau-Linz-Wien aksında ulaşım normal devam ediyor
Münih-Salzburg-Wien arasında ulaşım normal devam ediyor
Vorarlberg (Bregenz) ve Tirol bölgesine (Innsbruck) ulaşım durdurulmuştur
Ayrıca tüm gece tren seferleri durdurulmuştur

İsviçre:





Basel-Freiburg(Br)-Karlsruhe-Frankfurt-Hamburg arası normal ulaşım
Stuttgart-Zürich şehirler arası ulaşım durduruldu (Stuttgart-Singen devam
ediyor)
Münih-Zürih şehirler arası ulaşım durduruldu
Gece trenleri durduruldu

Fransa:



Stuttgart/Frankfurt-Paris arası seyrek ulaşım imkanı
Güney Fransa’ya (Marsey) ulaşım durduruldu

Benelüks (Hollanda/Belçika/Lüksemburg):



Belçika ve Hollanda’ya ulaşım normal devam ediyor
Lüksemburg’a şehirler arası ulaşım yok (normalinde de yoktur)

20-0370-6 a L 20

Yük trenleri
Yurtiçi ve sınır ötesi taşımacılık genellikle normal devam ediyor. Hem DB Kargo hem
diğer rakip işletmelerin yük alma kapasiteleri var. DB Kargo bugün saat 9 itibariyle
yeni müşteri hizmetleri için 0203-9851-9000 numaralı çağrı hattını açtı. Bu
numaradan arayanlara nakliyenin karayolundan demiryoluna alınması için yetkin
danışmanlık hizmeti verilir, çözümler sunulur ve çözümlere aracı olunur. Önemli rakip
demir yolu şirketlerinin irtibat bilgilerini Avrupa Demir Yolları Ağı (NEE) internet
adresinde bulabilirsiniz: www.netzwerk-bahnen.de/ueber-uns/mitglieder.html.
(Almanca dilinde)
Satın alınan biletlere ilişkin centilmenlik düzenlemesi (Tarih: 13.03.2020)
Federal Ulaştırma ve Dijital Altyapı Bakanlığı Deutsche Bahn ile centilmenlik
uygulama kapsamını genişletmeyi kararlaştırdı. Özel indirimli bilet satın almış olan
herkes (Superspar-/ Sparpreis-Ticket) biletlerini açık bilet olarak değiştirebilir.
İndirimsiz biletler (Flextickets) iptal edilebilir.
Federal Bakan Scheuer:
Bu günlerde birçok insanın olağanüstü emek sarfetmesi sayesinde ihtiyaçlarımız
karşılanıyor. Bunun böyle devam edebilmesi için yüksek hastalık sayıları, karantina
ya da eksilen bakım imkanlarına rağmen bu olağanüstü zamanda birlik beraberlik
göstermemiz gerekiyor. Demir yolları, toplu taşıma araçları, su, enerji,
telekomünikasyon gibi varoluşumuzun temel alanları için, ama mal ve yük
taşımacılığının tedarik zincirleri için de aynısı geçerlidir. Bunun için geçici olarak
daha esnek çalışma saati düzenlemelerine ihtiyacımız var. Personelin büyük bir
kesiminin çalışamaması sözkonusu olduğunda hafta sonu çalışması, vardiya
mesaileri ya da haftalık çalışma saatleri düzenlemelerinin özellikle kritik olan zaman
süresince gevşetilmesi hızlı bir şekilde uygulanabilir. Bu olağanüstü durumda esnek
uygulamalar ve dayanışma mutlaka gereklidir.

Tren yolcularına ilişkin ayrıca geçerli olan Federal Polis genel talimatnamesi:
Toplu taşıma araçlarında bölgesel ve şehirler arası hatlarda faaliyet gösteren tren
işletmelerinde ortaya çıkan COVID-19 şüphesi duyulan vakaların gecikme olmadan
Federal Polis yönetimine ve harekat başkanlığına bildirimi zorunludur. İrtibat ve
bildirim şekli bilgileri Genel Talimatname (Almanca dilinde) başlığı altında
açıklanmıştır. Şüpheli bir vaka görüldüğünde bu tren yolcularının „Demiryolları yolcu
iniş kartı“ formunu (Almanca dilinde) doldurması gerekir. Gerekli olduğunda bu
formlar yolculara dağıtılır.
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Almanya Federal Cumhuriyeti’ne giriş yapanlara bilgiler



İtalya, Avusturya, İsviçre’den Almanya’ya geri dönenlerin somut Korona
şüphesi olmasından bağımsız olarak, sınır geçişinden sonra 14 gün evde
kalmaları rica olunur.



Çin, İran, İtalya, Japonya, Güney Kore’den uçak, gemi, tren ya da otobüs ile
Almanya’ya giriş yapan yolcuların seyahat şirketlerinin, yolcularına hastalığa
karşı önlem almak ya da hastalık semptomları görülmesi durumunda hazırlanmış
olan davranış kuralları rehberini kendilerine dağıtmalıdırlar: www.rki.de/ncovhandzettel. (Almanca dilinde)



Aynısı hava meydanı, liman, yolcu garı ve otobüs terminal işletmeleri için
geçerlidir.



Uçak pilotlarının İran, İtalya, Japonya, Güney Kore ya da Çin’den gelen
uçuşlarda Almanya’ya iniş yapmadan önce uçuşlarda genel açıklamalar, sağlık
bölümünü resmi makamlara ibraz ederler.



Çin, İran, İtalya, Japonya ya da Güney Kore’den uçak ya da gemi ile
Almanya’ya giriş yapan yolcular uçak ya da gemiden inmeden önce uçuş ya da
gemi seyahat bilgilerini ve de kendilerine varış itibariyle 30 gün boyunca
ulaşılabilecek kişisel irtibat bilgilerini iletmek zorundadırlar. Bu bildirim iniş
kartıyla yapılır:
www.rki.de/ncov-aussteigekarten (Almanca dilinde)
Aussteigerkarte Luftverkehr (Almanca dilinde)
Aussteigerkarte Schifffahrt (Almanca dilinde)



Hava yolu şirketleri, armatörler, charter işletmeleri ve bir geminin işletiminden
sorumlu diğer şahıslar İran, İtalya, Japonya, Güney Kore ve Çin’den Almanya’ya
gelen uçuş ve seyirlerde mevcut verileri varış itibariyle 30 gün boyunca hazır
bulundurmakla yükümlüdürler.
Bilmekte fayda var

Bilmekte fayda var
Daha çok bilgiyi nereden edinebilirim?
İşyerinde Davranış Bilgileri (Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı BMAS) (Almanca
dilinde)
Güncel Rakamlar – Almanya, Çin ve dünya genelinde enfeksiyon sayıları. (RKI)

20-0370-6 a L 20

(Almanca dilinde)
Soru ve Cevaplar Robert-Koch Institut ve Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung für die Bevölkerung (sıkça sorulan sorular bağlantısı) (Almanca dilinde)
Yeni tip Koronavirüsü ile ilgili güncel bilgiler (RKI)
Seyahate çıkanlar için farklı dillerde bilgiler (Federal Sağlık Bakanlığı/RKI) (Almanca
dilinde)
Seyahate çıkanlar için bilgiler (Dışişleri Bakanlığı) (Almanca dilinde)
Soru ve Cevaplar Kriz masası ve seyahat sınırlamaları / sınır kontrollerine ilişkin
(Federal İçişleri Bakanlığı BMI) (Almanca dilinde)
Koronavirüsü’nün ekonomik etkileri ve işletmelere sağlanan destek ile ilgili bilgiler
(Federal Ekonomi Bakanlığı BMWi) (Almanca dilinde )

Korona Enfeksiyonu Şüphesi mi var?

Bulaşanla temas?

Evet
Son 14 günde hastalık
belirtileri gelişti mi
(ateş/solunum yolları sorunları)?

Doktor, hastane, nöbetçi tıbbi
hizmetlere telefon açın:116117
Muayene için gideceğinizi bildirin

Riskli bölgeye seyahat?

Evet

Temaslarınıza ve hastalık belirtilerine
dikkati çekin
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Korona enfeksiyonu, kuru öksürük, ateş, nezle ve yorgunluk gibi grip benzeri
semptomlarla kendini gösterir. Solunum sorunları, boğazda kaşıntı, baş ve eklem
ağrıları, mide bulanması, ishal ve titremeli üşüme belirtilerinden de bahsedilmektedir.
Hafif solunum yolları hastalıklarında rapor almak üzere hekim
muayenehanesine gitmek zorunda mıyım?
Şu an itibariyle üst solunum yollarında hafif rahatsızlıkları olan hastalar doktorları ile
telefonda görüşerek, en fazla yedi gün süre ile işgöremezlik raporu alabilirler (AU).
Bunun için hekim muayenehanesine bizzat gitmek zorunda değildirler. Bu anlaşma 9
Mart 2020 itibariyle, şimdilik dört hafta süreyle geçerlidir.
Bir yurtdışı seyahatinden sonra nasıl doğru davranırım?
Robert Koch Enstitüsü tarafından listeye alınan riskli bölgeler (Almanca dilinde) de
ya da COVID-19- vakalarının görüldüğü bölgelerde bulunmuş olan insanların
gereksiz temastan kaçınmaları ve mümkün olduğunca evde kalmaları gereklidir. 14
gün içerisinde semptomlar görülürse, telefonla bildirimde bulunduktan sonra bir
hekime başvurulmalıdır.
İran, İtalya, Japonya ya da Güney Kore’den Almanya’ya gelen yolcular gelecek 30
gün boyunca kendilerine ulaşılabilmesi için gereken bilgileri bildirmekle mükelleftir.
Çin’den Almanya’ya gelen yolcular ayrıca kapsamlı kişisel bilgi bildiriminde Öz bilgiler
(Almanca dilinde) bulunurlar.
Daha çok soru ve cevap için (Almanca dilinde)
Nereye telefon açabilirim?
Koronavirüsü’ne yakalandığınızdan endişe duyuyorsanız aile hekiminize telefon açın
ya da 116117 – nöbetçi tıbbi hizmetler hattını arayın.
Burada Almanya genelinde Koronavirüs konusunda bilgi veren hotline numaralarını
bulursunuz.
Almanya bağımsız hasta danışmanlığı - 0800 011 77 22
Federal Sağlık Bakanlığı (Vatandaş hattı) - 030 346 465 100
Genel ilk bilgilendirme ve aracılık hizmeti – Resmi daire telefon numarası 115
(www.115.de) (Almanca dilinde)
Sağır ve işitme engelliler için danışmanlık hizmeti - Faks: 030 / 340 60 66 –
07 info.deaf@bmg.bund.de / info.gehoerlos@bmg.bund.de (Almanca dilinde)
İşitme dilinde telefon (Görüntülü telefon) - https://www.gebaerdentelefon.de/bmg/
Almanca dilinde
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