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Covid sertifikası şu
şekilde çalışır:

Covid sertifikasına ne için ihtiyacım var?
Sertifika zorunluluğu İsviçre sınırları içinde 17 Şubat 2022 tarihinden itibaren
kaldırılmıştır. Ama Covid sertifikaları İsviçre içinde halen düzenlenmekte ve
uluslararası seyahatlerde kullanılabilmektedir. Lütfen her zaman için seyahat
hedefinizin aktüel olarak geçerli olan giriş kurallarını (Covid sertitikasının
geçerlilik süresi dahil olmak üzere) dikkate alınız. Ancak şimdiye kadar sadece
İsviçre’de geçerli olan Covid sertifikaları (iyileşenler için antikor testine dayalı
sertifikalar ya da ne aşılanabilen ne de teste tabi tutulabilen kişiler için düzenlenen sertifikalar) artık düzenlenmemektedir. Ancak şimdiye kadar düzenlenmiş
bulunan sertifikalar halen geçerliliğini korumaktadır. Ayrıca kantonların söz
konusu kanton içinde geçerli olmak üzere alacakları tedbirler (örn. sertifika
zorunluluğu gibi) kantonların yetkisi dahilindedir.
Covid sertifikası nasıl kullanılır?
Kontrollerde, Covid sertifikanızın QR kodu (kağıda çıktısı, resim olarak veya
doğrudan “COVID Certificate” uygulamasından) ve fotoğraflı bir kimlik belgesi
ibraz edilmelidir. Kontrol, kontrol eden kişinin “Covid Check” uygulaması kullanılarak yapılmalıdır.
Aşılı kişiler için Covid sertifikası
Aşı olmuş kişiler için bir Covid sertifikası tam temel aşılama tamamlandıktan
ya da bir güçlendirme aşısı yapıldıktan sonra verilebilir.

Kişisel bir QR kodu, Covid-19 aşısını, bir iyileşmeyi veya
negatif bir test sonucunu belgeler. Covid sertifikası teknik
açıdan AB sertifikası ile uyumludur ve sertifika gerektiren*
ülkelere veya bu ülkelerde sertifika gerektiren bölgelere
girmek için kullanılabilir.
* C ovid sertifikası bir seyahat belgesi değildir ve diğer ülkelere girişi garanti etmez.
Lütfen her zaman için seyahat hedefinizin aktüel olarak geçerli olan giriş düzenlemelerini
ve muhtemel sertifika kurallarını dikkate alınız.

:
Daha fazla bilgi için
/certificate
foph-coronavirus.ch

İyileşenler için Covid sertifikası
İyileşenler için Covid sertifikaları, enfeksiyonun pozitif bir PCR testiyle ya da
bir antijen hızlı testiyle doğrulanması halinde düzenlenir. İyileşenler için Covid
sertifikası, “AB Dijital COVID Sertifikası” sistemine bağlı olan ülkelerde en fazla
180 gün geçerlidir.
Testi negatif çıkanlara Covid sertifikası
Test yaptırmış olanlara, PCR ya da hızlı antijen testi negatif çıktıktan sonra
Covid sertifikası verilmesi mümkündür. Negatif bir hızlı antijen testinden sonra
Covid sertifikası alabilmeniz için testin burunboğaz sürüntüsü ile yapılmış
olması gerekmektedir. Sadece burun sürüntüleri artık test sertifikalarının düzenlenmesi için yeterli değildir.
Kişinin kendi yaptığı testler için herhangi bir Covid sertifikası düzenlenemez. Aynı
şekilde yurt dışında yapılan testlere de Covid sertifikası düzenlenmemektedir.
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Gerekli şart

İşviçre’de geçerlilik süresi

«AB Dijital COVID Sertifikasına»
bağlı ülkelerde geçerlilik süresi veya
uygulanabilirliği*

Tam aşılı**

Son aşı dozunun uygulanmasından itibaren 270 gün

En fazla 270 gün

Janssen ile aşılı

İlk dozun 22. gününden itibaren 270 gün
(sonraki her dozdan sonra hemen)

En fazla 270 gün

Güçlendirici aşılama**

Son aşıdan itibaren 270 gün

Pozitif PCR testi ile doğrulanmış enfeksiyon

Pozitif PCR test sonucundan sonraki 11. günden test
sonucundan sonraki 180. güne kadar geçerlidir.

Pozitif PCR testi sonucundan sonra 11. günden
en fazla 180. güne kadar.

Pozitif bir antijen hızlı testiyle
doğrulanmış enfeksiyon

Pozitif antijen hızlı testi sonucundan sonra 11. günden test sonucundan sonra 180. güne kadar geçerli

Pozitif antijen hızlı testi sonucundan sonra 11. günden
en fazla 180. güne kadar geçerli

Pozitif antikor testi ile kanıtlanan
enfeksiyon***

Numunenin alındığı günden itibaren 90 gün

Uygulanamaz

Negatif PCR testi

Numunenin alındığı andan itibaren 72 saat

En fazla 72 saat

Negatif hızlı antijen testi

Numunenin alındığı andan itibaren 24 saat

Genelde 24 ilâ 48 saat

En az 270 gün

Test yapılmış

Ne aşılı ne
test yap-tırdı

Kişinin tıbbi nedenlerle aşılanamayacağını veya test yapılamayacağını
belirten doktor raporu***

Veriliş tarihinden itibaren 365 gün

Uygulanamaz

* Yurtdışında geçerlilik kuralları, özellikle aşıların ve testlerin tanınması ve bunların geçerlilik süreleri, her devletin kendi meselesidir ve AB’nin tavsiyelerinden farklılık gösterebilir. Lütfen bazı devletlerin iyileşenler için sertifika vermediğini
veya kabul etmediğini unutmayın. Seyahate çıkmadan önce gideceğiniz ülkedeki yetkili makamlardan ilgili kuralları öğrenin. Halen AB/EFTA ülkeleri için ülkeye giriş sırasında, aşılanmış kişiler için 270 günlük bir standart geçerlilik süresi geçerlidir.
Sertifikanın ülke içinde kullanımı ve güçlendirme aşısından sonraki geçerliliği için başka süreler geçerli olabilir.
** İ stisna: Avrupa Eczane Ajansı EMA ya da Dünya Sağlık Örgütü WHO tarafından kabul edilmeyen aşılar.
*** Artık düzenlenmemektedir. 17 Şubat 2020 tarihinden önce düzenlenen sertifikalar şimdiye kadar olan geçerliliğini korumaktadır.

