
 

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 04541-
888380 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. 
 
Hep beraber pandeminin üstesinden gelebilmemiz için lütfen yardımcı olun! 
 
Desteğiniz için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. 
 
Kaymakamınız. 
 
(Dr. Christoph Mager) 
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