Türkisch
Değerli vatandaşlarımız,
Size ve desteğinize ihtiyacımız var.
Herzogtum Lauenburg ilçesinde çok fazla kişi koronavirüse yakalandı. Koronavirüsü durdurma
konusunda siz de yardımcı olabilirsiniz! Nasıl mı?
1. Kendinizi, ailenizi ve arkadaşlarınızı korumak için kurallara uyun: Sosyal mesafeyi koruyun, ellerinizi
yıkayın, maske takın ve bulunduğunuz ortamı havalandırın.
2. Diğer insanlarla olan temasınızı azaltın.
3. Corona-Warn-App’i kullanın. Daha fazla bilgi için: www.integrationsbeauftragte.de/corona-warn-app
Enfekte olmuş biriyle temasta mı bulundunuz? Koronavirüs testiniz pozitif mi çıktı? Kendinizi kötü
hissetmiyor olsanız bile sağlık dairesiyle irtibata geçin. Evde kalın ve İletişim Formu üzerinden irtibata
geçin(kaydınızı yapın) ! Buradan karantina ile ilgili farklı dillerde bilgi broşürlerine ulaşabilirsiniz:
www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus
İletişim formunu doldurmanız ve karantinada kalmanız gerekmektedir. Bu kontrol edilmektedir. Buna
uymamak en azından bir idari suçtur. Para cezası ödemeniz gerekir.
Enfekte biriyle temasta bulunduğunuz için veya bizzat enfekte olduğunuz için sağlık dairesi mi sizi
aradı? Karantinaya mı girmeniz gerekiyor? Almanca bilmiyor musunuz? Merak etmeyin, telefona çıkın
ve telefondaki kişiye ana dilinizi söyleyin, „Bitte langsam sprechen“ („Lütfen yavaş konuşun“) diyin.
Ratzeburg sağlık dairesine aşağıda belirtildiği gibi ulaşabilirsiniz:
Telefonla pazartesi-perşembe günleri 8-16 saatleri arası ve cuma günleri 8-12 saatleri arası 04541888380 numaralı danışma hattı üzerinden.
E-mail yoluyla gesundheitsdienste@kreis-rz.de adresinden. Lütfen adınızı, telefon numaranızı ve iyi
Almanca bilmiyorsanız ana dilinizi belirtin. Hafta sonu da olsa sizinle iletişime geçilecektir.
Almanca bilmiyor musunuz ya da iyi konuşamıyor musunuz? Hiç sorun değil. Telefondaki kişiden
yavaş konuşmasını rica edin.
Kendinizi hasta gibi mi hissediyorsunuz? Lütfen işe, spora veya Almanca kursuna gitmeyin, evde kalın
ve doktordan bir randevu alın. Çocuklarınız hasta olduğunda da onları okula veya ana okuluna
göndermeyin. Sağlığınıza kavuşana kadar misafir kabul etmeyin.
Genel sorularınız için aşağıdaki yerlerden yardım alabilirsiniz:
AWO yetkilisi 0151-61647453
Diakonie yetkilisi 04541-857228 (Gleis21 Ratzeburg)
DRK yetkilisi 04151-8879688 (Geesthacht binasının telefon numarası)
İnternette pandemi hakkında okuduğunuz her şeye inanmayın. İnternet söylenti ve yalan haberlerle
dolu bir mecra. Güncel ve resmi bilgilere aşağıdan farklı dillerde ulaşabilirsiniz:
www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus ve www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/corona-virus
İlçemizde koronavirüsle mücadeleye siz de yardımcı olabilir, tekrar normal hayata dönüşün
hızlanmasına katkı sağlayabilirsiniz.

Türkisch
Hep beraber pandeminin üstesinden gelebilmemiz için lütfen yardımcı olun!
Desteğiniz için en içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Kaymakamınız.

(Dr. Christoph Mager)
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Aşı ile ilgili önemli sorular ve cevapları:
1. Covid-19'a karşı aşı olmam gerekiyor mu, yani Korona aşısına karşı aşı
yaptırmak zorunlu mu?
Hayır, Korona aşısı zorunlu değildir.
2. Korona aşısı için herhangi bir ödeme yapmak zorunda mıyım?
Hayır.
3. Aşı olduktan sonra; bebekler / küçük çocuklar, risk altındaki kişiler veya
henüz aşı olmamış diğer kişilerle bir süre temastan kaçınmak gerekiyor
mu?
Hayır, ama aşı yaptıranlarda mevcut hijyen kurallarına uymaya devam
etmelidir.
4. Hamile kadınlar veya bazı kronik hastalıkları olan kişiler gibi herkes aşı
yaptirabilirlermi?
Yeterli deneyim olmadığı için, hamilelik / Emzirme döneminde annelerin yada
kronik hastalığı olan insanların aşıdan nasil etkilendiğini tam olarak önceden
söylemek yanlış olur. Bu yüzden bu insanlarin aşı yaptırmadan önce aile
hekimlerine danışmanları durumlarına göre aşı yaptırıp yaptırmamalarına
karar vermeleri gerekir.
5. Neden aşılanayım ki?
Koruyucu aşılar, kendinizi ve başkalarını Korona gibi bulaşıcı hastalıklardan
korumanın en iyi yoludur. Ayrıca Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemeye
yardımcı olurlar.
6. Hastalık durumunda aşılama Tarihimi ertelemek zorunda mıyım?
Evet, akut enfeksiyonlarda aşılama mümkün değildir. Bireysel durumunuzla
ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen Aile hekiminize başvurun.
7. Randevu bir akrabaya veya akrabaya aktarılabilir veya verilebilir mi?
Hayır. Davetiyeler kişiseldir ve Koronavirüs aşılama Yönetmeliği'nin
(CoronaİmpfV) gerekliliklerine uygun olarak gönderilir.
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8. Randevuya giderken trafik Sıkışıklığında durursam veya başka
nedenlerden dolayı (biraz) geç gelirsem ne olur?
Bu durumda, lütfen aşılama merkezine gelin ve yerinde kayıt olun.
9. Yeni Covid-19 aşısı ne kadar güvenli?
Diğer herhangi bir aşı gibi, Korona virüsü ile enfeksiyona karşı korumak için
tasarlanan yeni aşı da yoğun bir şekilde test edilmektedir. Yetkilendirme
prosedürü sıkı bilimsel ve sağlık kontrollerine tabidir, yani bu yeni geliştirilen
aşı da yüksek ulusal ve uluslararası kalite gereksinimlerini karşılar ve sadece
yeterli testten sonra piyasaya sürülmüştür.
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