Korona virüs

Güncelleme 23.6.2021

KENDIMIZI
KORUYORUZ.

Covid Sertifikası şu
şekilde çalışır:

Size özel bir kare kod Covid-19 aşınızı, geçirmiş olduğunuz bir
hastalığı veya negatif bir test sonucunu kayıt altına alır.
Ve bu sayede yurt dışı seyahatlerini* mümkün hale getirebilir
ve enfekte olma riski daha yüksek olan durumlarda devreye
girebilir.
* Covid Sertifikası diğer ülkelere giriş yapabilmek için bir garanti değildir.
Lütfen seyahat ettiğiniz ülkenin kurallarını dikkate alın.

Art 316.638.d

Detaylı bilgi için:
/certificate
foph-coronavirus.ch

Federal İçişleri Bakanlığı EDI
Federal Sağlık Dairesi BAG

COVID Certificate App

Kimler bir Covid Sertifikası edinebilir?
Geçmişe doğru etkili

Yeni

TAMAMEN
AŞILANMIŞ KİŞİ
(son aşısı Haziran
ayı sonunda Covid
Sertifikası geçerli
olmadan önce
yapılmış)

TAMAMEN
AŞILANMIŞ KİŞİ
(son aşısı Haziran
ayı sonunda Covid
Sertifikası geçerli
olduktan sonra
yapılmış)

İYİLEŞMİŞ KİŞİ
(hastalandığı bir
PCR testi ile teyit
edilmiş)

TEST SONUCU
NEGATİF
OLAN KİŞİ

Nerede ve nasıl düzenleniyor?
Aşınızın son
dozunun
uygulandığı
kantonun web
sitesini ziyaret
edin.

İlgili kantona göre
aşı merkezi,
muayenehane,
hastane veya
eczane kayıtlarının bir çıktısı
olarak veya dijital

Yaşadığınız kantonun bir web formu
üzerinden. Sertifikanın basılı olarak
hazırlanıp yakl.
7 gün içinde size
ulaştırılması

Dijital olarak «COVID Certificate»
uygulamasına (PCR
testi) veya yerel
test kurumu tarafınca (Hızlı antijen
testi) (28.06.2021
itibariyle).**

Geçerlilik süresi ne kadar ?
Son doz aşının yapılmasından itibaren
365 gün.***

Nelere dikkat edilmelidir ?
Kontrol sırasında fotoğraflı
bir kimlik belgesi (örneğin ID)
ibraz edilmelidir.

Sertifikanın geçerliliği pozitif sonuçlanan PCR test
sonucundan sonraki 11. gün başlar
ve test sonuç
tarihi itibariyle
180 gündür.

PCR testi: Numune
alınmasından
itibaren 72 saat.
Hızlı antijen testi:
Numune alınmasından itibaren
48 saat.***

Nasıl kullanılır ?
Gerektiğinde Covid sertifikanızın kare
kodunu basılı, dijital veya uygulama içinde
gösterilir şekilde yetkililere ibraz edin.

Detaylı bilgi için:
h/cer tificate
foph-coronavirus.c

** Kendi kendinize yaptığınız testler için Covid sertifikası düzenlenmez
*** Revizyon 23.6.2021, İsviçre’deki geçerlilik süresi, değişiklik yapma hakkı saklıdır

«COVID Certificate» uygulaması
ücretsiz olarak indirilebilir.
COVID Certificate App

