Böblingen bölgesi için tek dilli Corona bilgileri :
Aşağıdaki durumlarda çağrı merkezini arayınız:
 Karantina hakkında sorularınız olursa
 Virüs bulaşmış bir kişiyle temasınız olduysa
Böblingen bölgesindeki test merkezlerinden birinden bir test randevusu almak
istiyorsanız.
Corona çağrı merkezi
Telefon numarası:

07031/ 663 3500

Pazartesi - Cuma:
Cumartesi:
Pazar:

8-16 saatleri arasında
9-13 saatleri arasında
kapalı!

 Çağrı merkezini çok sayıda kişi arıyor. Bu nedenle uzun süre beklemek zorunda
kalabilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Böblingen bölge yönetiminin (Landratsamt) Web sitesi:
www.lrabb.de/start/Aktuelles/coronavirus
Corona çağrı merkezinde İngilizce ve Türkçe dillerinde danışmanlık hizmeti
alınabilir.
Başka bir dil konuşuyorsanız, sizi geri arayıp arayamayacağımızı sorabilirsiniz. Bazı
dillerde bu mümkündür.

Test yaptırma:

Burada, hızlı test merkezlerini bulabilirsiniz:

www.lrabb.de/schnelltestzentren
Bir online randevu alabilirsiniz

-Haftada 1 kez ücretsiz (bedelsiz) test yaptırabilirsiniz.
Örneğin aşağıdaki gibi bir nedenle:
- Pozitif bir kişiyle temas
- Belirtiler
birden çok kez test yaptırabilirsiniz.
- Corona-Pozitif kişilerle teması olan kişiler (temaslı kişi);
Aile hekiminin sevk etmesiyle veya çağrı merkezi (Gesundheitsamt) üzerinden
Sindelfingen’deki PCR test merkezinde bir PCR testi yaptırabilir:
Vogelheimweg 4-7 Sindelfingen

07031/ 663 3500 numaralı Corona çağrı merkezinden bir randevu alabilirsiniz
Hızlı testler tam sonuç vermez, fakat 30 dakika sonra sonucu öğrenebilirsiniz.
PCR testleri daha doğru sonuç verir ve hızlı test sonuçlarını teyit edebilir, sonucu
almak için en az bir gün gerekir.

Belirti gösterdiğinizde veya şikayetleriniz olursa
-

Aile hekiminizi arayınız (telefonla)
Bu adreste bir “Corona uzman hekimi” arayınız:
www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona-anlaufstellen/corona-karte
Hafta sonları ve geceleri:
 tıbbi nöbetçi hizmetler: 116 117
 hayati tehlike içeren acil durumlarda Acil Çağrı Numarası: 112
Size Corona virüsü bulaştığını henüz bilmiyorsanız:

-

Bir hızlı test yaptırınız
Pozitif olup olmadığınızı öğrenene kadar evde kalınız.
Başka kişilerle temas etmemeniz gerekir
Test sonucu pozitifse:
 Evde, karantinada kalınız
 Sizinle birlikte yaşana insanlar da evde karantinada kalmalıdır
 Sağlık İdaresi (Gesundheitsamt) sizi arayacaktır
Bu durumda, aşağıdaki noktalardan birinde bir PCR testi yaptırınız
o Aile hekiminde
o Bu adresteki “Corona uzman hekiminde”:
www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/coronaanlaufstellen/corona-karte
o PCR test merkezinde
PCR testi için hiçbir ücret ödemeniz gerekmez.

Aşı yaptırma:
 Burada, aşı yaptırabilip yaptıramayacağınızı öğrenebilirsiniz (Aşı bilgilendirmesi)
Web sitesi: www.impfen-bw.de
Aşı yaptırabiliyorsanız, bir aşı randevusu alabilirsiniz. 2 aşı randevusu alacaksınız:
1. aşılama ve 2. aşılama.
Telefonla aşı randevusu:

116 117

Online aşı randevusu:

www.impfterminservice.de/impftermine

Önemli:
 Kendinizi ve başkalarını korumak için:
MEM + H kuralları (AH + L –Regeln)
= Mesafe bırakma (Abstand halten), Ellerini yıkama veya dezenfekte etme
(Hände wasche oder desinfizieren), Günlük maske (FFP2 veya tıbbi maske)
(Alltags-Maske (FFP2 oder medizinische Maske)) + Havalandırma (Lüften)
(resimler)

