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Korona: Kişisel talimat verilmeden de 

karantinaya girme yükümlülüğü 

Mettmann ilçesinin bu Genel Kararnamesi Çarşamba gününden itibaren geçerlidir 

METTMANN İLÇESİ. Son günlerde korona salgını vaka sayılarının ülke çapında artması 

nedeniyle, yerel sağlık kurum ve kuruluşlarının testi pozitif çıkan ve bunlarla yakın teması 

olan kişilerin karantina süreçlerini hızlı bir şekilde düzenlemesi giderek daha da 

zorlaşmaktadır. 

Bu nedenle Mettmann İlçe Kaymakamlığı, "Korona test sonucu pozitif çıkan kişilerin, 

bunların hane halkının ve ayrıca semptomlu kişilerin karantinaya girmesi, test sonucu negatif 

çıkıncaya kadar da karantinada kalması" hakkında bir Genel Kararname yayınlamıştır. Bu 

Kararname, 11 Kasım Çarşamba günü yürürlüğe girmiştir. 

 

Kararnamedeki temel düzenlemeler şunlardır: 

 

Koronavirüs hastalığı belirtileri yönünden test edilen herkes, hiç gecikmeden evinde 

karantinaya girecektir. Karantina yükümlülüğü, ilgili kişinin test sonucu negatif çıkıncaya 

kadar devam edecektir. 

 

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan kişiler, test sonucunu öğrendikleri andan itibaren derhal 

evlerinde karantinaya girecektir. Hiçbir hastalık belirtisi yoksa veya karantina süresince hiçbir 

belirti görülmezse, testten 10 gün sonra karantina sona erecektir. 

Hastalık belirtileri görüldüğünde, bu belirtiler ortadan kalkıncaya kadar karantina süresi hiç 

ara verilmeden 48 saat daha uzatılacaktır. 

Aynı anda başlamak üzere, hane halkının da 14 günlük bir ev karantinasına girmesi 

sağlanacaktır. Test sonucunun negatif olması, karantina süresini kısaltmaz. 

 

Genel Kararname ayrıca birkaç konuyla ilgili muhtemel istisnaları da düzenlemektedir. 

Örneğin: Sağlık kurumu, eğer kritik bir altyapı personelinin herhangi bir hastalık belirtisi 

yoksa, özel koşullar altında mesleki faaliyetlerde bulunmasına yönelik istisnalara izin 

verebilecektir. 

 

Ayrıca, enfekte olmuş kişiler ve bunların hane halkı durumlarını hiç gecikmeden derhal sağlık 

kurumuna bildirecektir. İlçenin korona başlıklı konuları için açılmış olan internet sitesinde 

gerekli formlar (Pozitif Testleri Bildirim Formu, İletişim Kurulacak Kişileri Bildirim Formu) 

mevcuttur. www.sonderlage-kreis-mettmann.de   

 

Kararnamenin arka planı: Geçmişte, her bir vakada ilgili laboratuvar sonuçları sağlık 

kurumuna ulaşır ulaşmaz ilgili kişilere karantina talimatı veriliyor ve bu kişilerle iletişim 

kurmak için gerekli bilgiler belirlenebiliyordu. 

Diğer taraftan, koronavirüs testi pozitif çıkan kişiler test sonuçlarını genellikle sağlık 

kurumundan daha önce alıyorlar. Ancak testi pozitif çıkan kişilerin ve onlarla aynı hanede 

yaşayanların zorunlu izolasyonundaki bir gecikme kabul edilemez bir durum olduğundan, 

karantinayı düzenleyen talimat bu Genel Kararname ile çıkarılmış oldu. Bu düzenleme, olası 

enfeksiyonu kesinleşinceye kadar semptomlu kişiler için de geçerlidir. 

 

Genel Kararname'nin tam metni ilçenin Resmi Gazetesinde yayınlanmış olup, Mettmann 

İlçesi internet sitesinin ana sayfasında da mevcuttur: Karantina Genel Kararnamesi 

https://www.sonderlage-kreis-mettmann.de/redirect.phtml?extlink=1&La=1&url_fid=2649.117.1
https://www.sonderlage-kreis-mettmann.de/redirect.phtml?extlink=1&La=1&url_fid=2649.148.1

