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Soğuk alğınlığı semptomları mı var?
 • Lütfen evde kalın. 
 • Doktorunuza telefonla ulaşın. 

Test edildiniz ama hala sonuç yok mu?
 • Lütfen evde kalın. 
 • Bir sonuç alınana kadar kendinizi karantinaya alın.
 • Öz bilgilendirme formumuzu * doldurun.

Testiniz pozitif mi çıktı?
 • Kendinizi hemen evde izole etmeniz gerekiyor. 
 • Bu aynı zamanda evinizdeki herkes için de geçerlidir. 
 • Lütfen ziyaretçi kabul etmeyiniz. 
 • Öz değerlendirme formumuzu * doldurun. Daha sonra sağlık hizmetleri 
dairesinden daha fazla talimat verilecek.
 • Temas edilen kişi listemizi doldurun *. 
 • Tüm bu kişileri bilgilendirin,

 • en az 15 dakika yüz yüze olduğunuz kişileri         
 • veya sizinle havalandırılmayan bir odada en az 30 dakika kalmış 
olanları.

 • Bu kişilerinde karantinaya girmesi ve öz bilgilendirme formumuzu * 
doldurması gerekiyor.

Enfekte bir kişiyle yakın temasınız mı var?
 • Karantinaya girin. 
 • Öz bilgilendirme formumuzu * doldurun.

* Diğer soruların bağlantılarını, ayrıntılarını ve cevaplarını Giessen
   ilçesinin ana sayfasında, „FAQ Corona“ veya başlangıç
   gönderilerinden birinde bulacaksınız.    www.lkgi.de

Desteğinize ihtiyacımız var!
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