
Wir leben Gemeinschaft

Sevgili İş Arkadaşlarımız, 

Covid - 19 hastalığının yasal kaza sigortası olarak kabul görebilmesi için gereken şartlar şöyledir: 

→ Bir bölümde/vardiyada veya grupta birden fazla kişi hastlanmışsa,
→  Ya da virüse yakalanan iş arkadaşınız veya müşteri ile temas kurduğunuz kanıtlanmış ise

Bu durumlarda aşağıda izah edilen yolların izlenmesi gerekir. 

Hizmetler

Hastalık iş kazası ya da meslek hastalığı olarak 
tanındığında yasal kaza sigortası; maaş, tedavi ve 
rehablite masraflarını üstlenir. Ayrıca yeni mesleki 
eğitim ücretlerini  ya da emeklilik maaşını ( yani 
erken emeklilik veya geride kalan aile bireyleri 
için oluşan masrafları) karşılar.

Başvuru (şüphe başvurusu) 

İş yerinde enfekte olduğunuz ihtimali güçlü ise iş-
verenin bu şüpheli durumu ilgili kurumlara yani 
sorumlu kaza sigorta kurumuna ( Unfallkasse) 
iş kazası veya meslek hastalığı gerekçesi ile 
 bildirimde bulunması gerekmektedir.   

Eğer işyerinde enfeksiyon kapmış olduğunuza 
 inanıyorsanız bu konuda işvereni olabildiğince 
hızlı ve zamanında bilgilendirmelisiniz ki işveren 
gereken başvuruları yapabilsin.

Başvuruyu iş veren yapmak zorundadır 

İşveren yasa gereği (§ 193 Abs. 2, SGB VII ve § 16, 
 BioStoffV) bu başvuruyu yapmakla yükümlüdür. 
Bu başvuru işyeri doktoru veya iş kazalarında 
 uzman doktorlar aracılığı ile de yapılabilir.

Eğer yukarıda izah edilen bildirim işveren 
tarafından yapılmadıysa kendiniz de başvuru 
yapabilirsiniz.

Bu başvuruyu E-Mail veya yazılı dilekçe ile kaza 
 sigorta kurumuna (Unfallkasse) bireysel olarak da 
yapabilirsiniz.   

Dilekçe örneği:

„ Ich beantrage die Anerkennung meiner während 
der Tätigkeit erworbenen Infektion mit Covid-19 
als Berufskrankheit.“ 

Bu dilekçe ile başvurunuz işleme girer. Sorumlu 
kaza sigortası kurumu gerekli ön koşulların yerine 
getirilip getirilmediğini kendisi kontrol eder.  

Bilim dünyası, COVID- 19 hastalığının uzun vadede 
sağlık üstünde açabileceği sorunlara henüz açıklık 
getirebilmiş değil. Şuana kadar varolan verilerle 
COVID – 19’un nörolojik rahatsızlıklar, akciğer ve  
kalpte bazı zararlara yol açtığından şüpheleniliyor. 

Bu nedenlerden dolayı kaza sigorta kurumuna 
(Unfallkasse) bildirimde bulunmanız çok önem-
lidir. 

Biz EVG sendikası olarak COVID-19 hastalığının 
ulaşım sektöründe çalışan işçiler için meslek 
hastalığı olarak kabul edilmesi amacıyla  mücadele 
ediyoruz.

 

İş yerinde COVİD-19 hastalığına yakalandığınızda

Ne yapmanız gerekir ?
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https://www.uv-bund-bahn.de/versicherte-und-leistungen/formulare/
https://www.uv-bund-bahn.de/versicherte-und-leistungen/versicherungsfaelle/versicherungsfaelle-melden/

