
Türkisch 

Korona-Hizlitest positif cikti-neye dikkat etmeliyim? (Durum: 14.03.2022) 
 

• Korona düzenlemeleri sürekli degisiyor. Bu bilgilerin dogrulugu hakkinda garanti verilmedi! 

• Sorularin varsa, asagidaki Telefon numaralarindan birini arayabilirsin: 

Korona-danisma hatti türkce: 0711 / 410 11160, Korona-danisma hatti almanca (Ludwigsburg´da):  

Tel.07141 / 144 69400 

 

Neden koronaya karsi kendimi korumaliyim? 

• Insanlar hastalaniyor 

• Insanlar Koronayi birbirlerine bulastiriyor 

• Bazi insanlar agir hasta oluyor veya ölüyor hatta 

 

Korona belirtileri (semptomlari)? 

Sende mesela öksürük,nezle, ates, gücsüzlük, tad, koku hissi azalmasi var... bazilari hic birsey fark etmiyor. 

 

Test noktalarinda Antijentest ve PCR-Test yapilmasi 

1. Evde yapmis oldugun Antijentest positif ciktiysa → temaslardan kacin → hemen Antijentest veya imkan varsa 

bir test merkezinde veya bir doktorda PCR-Test yaptir, antijentest yeterli degil. → test positif ise: karantinaya 

gir! 

2. Eger Antijentest okulda / kresde positif ciktiysa → hemen karantinaya gir → bir test merkezinde PCR-test 

yapmak zorundasin, antijentest yeterli olmuyor. →test positif ciktiysa: karantinaya gir! 

Landratsamt Ludwigsburg sana karantia belgesini gönderecektir. 

 

Karantina 

Evde kal. Misafir alma! Evde: maske kullan, icerleri  cokca havalandir, ev halkiyla mesafeni koru. En iyisi ayri bir odada 

durmak, iyi desenfekte etmek (en basta banyo ve mutfak). 

 
Belki baskalarina (temas ettigin yakinlarina) bulastirmissindir? 

Temas ettigin kisileri bilgilendir. Hizli-Antijentest yapmalarini söyle. 
Yakin temas ettigin kisiler sunlardir: 

• Seninle ayni evde/dairede  yasayanlar. 

• Maskesiz ve mesafesiz 10 dakikdadan fazla seninle beraber olanlar. 

• Maskesiz ve mesafesiz seninle konusan veya sana sarilan/öpüp selamlayanlar. 

• 10 dakikadan fazla kötü havalandirmis bir odada maskeyle bir arada bulunanlar. 
 
Dikkat: Okulda özel kurallar vardir.  



*...48 saatten fazla semptomsuz olup o anda gidip test yaptirabilirsin 
 
Dikkat: Hür test(Freitest)´den sonra test sonucu 5 gün boyunca üzerimizde tasinir. 
 
Koronayla ilgili bircok dillerde bilgiler/enformasyonlar: 

 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygi-
ene/informationen-zu-coronavirus/informationen-in-mehreren-sprachen/ 
 
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/corona 
 
Hazirlayan: 
Astrid Krüger-Heller (Staatliches Schulamt Ludwigsburg) ve Markus Schmitt (Bildungsregion Landkreis Ludwigsburg) tercüme yapan 
Meryem Uludag. 

Karantina  

(Isolasyon)  

kurallari: 

 

Karantina (Isolasyon) 
kurallari: 

Yakin temasta olan 

kisilerde karantina: 

 

Karantinaya alinmayan 

yakin temasli  

kisilerdeki sartlar:  

semptomsuz olmalari! 

  

Yetiskinler: 

 

7.günden sonra antijentest 

veya PCR-test merkezinde PCR-

tests ile karantina süresini sona 

erdirme imkani (hür test)* 

7.günden sonra antijentest 

veya PCR-test merkezinde 

PCR- test ile karantina süresini 

sona erdirme imkani (hür test)* 

• Yeni cift doz asi olmus kisiler 
(eger 2.doz en az 3 ay 
gecmisse) 
 

• Hatirlatma doz asisi olmus 
kisiler (3. doz asi olanlar) 
 

• Hastaligi yeni gecirmis olan 
kisiler (en az 3 ay gecmisse) 

Kresde/okulda 

cocuklar, 

gencler 

 

7.günden sonra antijentest 

veya PCR-test merkezinde PCR-

test ile karantina süresini sona 

erdirme imkani (hür test)* 

5.günden sonra antigentest 

veya PCR-test merkezinde PCR-

test ile karantina süresini sonra 

erdirme imkani,* 

Hür test yap-

tirmadan 

 

10 günlük karantinada 10 günlük karantinada 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/informationen-in-mehreren-sprachen/
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/informationen-in-mehreren-sprachen/
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/staatsministerin/corona

