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2 kasım tedbirleri
Giriş
Hükümet koronavirüsü durdurmak için kurallar koymakta. Bu kurallara uyun. Bu şekilde hem kendiniz
hasta olmazsınız hem de başkalarını hasta etmezsiniz. Polis sizi kontrol edebilir.
Dikkat: Bazı şehirler ve belediyeler ek kurallar uygulamakta. Şehrin ya da belediyenin web sayfasını inceleyin.

Altın kurallar
•

Ellerinizi sıkça su ve sabun ile yıkayın.

•

Aĝız maskesi takın.

•

Başka kişilerle aranıza 1,5 metre mesafe koyun.

•

Sadece bir kişi ile yakın temas içerisinde bulunun. Yakın temas içerisinde bulunduĝunuz kişi ile aranıza
1,5 metre mesafe koymanıza gerek yok.

•

Hastalıĝa karşı hassas olan kişilerin yanında daha dikkatli olun:
‒

65 yaş üzeri kişiler.

‒

Kalp, akciĝer veya böbrek rahatsızlıĝı olan kişiler.

‒

Çabuk enfeksiyon kapan kişiler.

•

Evden çalışın.

•

Evi iyice havalandırın: pencereleri açık tutun.

•

Öncelikli olarak açık havada buluşun.

Başka bir şehre ya da ülkeye seyahat etmek
•

•

Belçika içerisinde seyahat etmek:
‒

Her tarafa seyahat edebilirsiniz.

‒

Toplu taşıma aracı mı kullanıyorsunuz (otobüs, tramvay veya tren)? 12 yaş üzeri misiniz? O halde
aĝız ve burnunuzu kapatacak bir aĝız maskesi veya bir şal kullanmanız gerekecek.

Yurt dışına seyahat etmek:
‒

Yurt dışına seyahat etmemeniz daha iyi olur. Bu bir tavsiyedir.

‒

Yine de yurt dışına seyahat etmeniz mi gerekiyor? 3 adet bölge bulunmaktadır.


Yeşil evredeki bölgelere gidebilirsiniz. Bu güvenlidir.



Kırmızı ya da turuncu evredeki bölgelere seyahat etmemeniz daha iyi olur.



Dışişlerinin websayfasına bakın: diplomatie.belgium.be

‒

Her ülkenin farklı kuralları olabilir. Bu kuralları
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen web
sayfasından takip edebilirsiniz.

‒

Belçika’ya geri dönüş yaparken bir form doldurmanız gerekiyor. Bu formu
https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form web sayfasında bulabilirsiniz.

‒

48 saatten uzun süreyle kırmızı evrede olan bir yerdemiydiniz? Belçikaya dönüş yaptıĝınızda şu 3
şeyi yapmalısınız:
1

https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form isimli formu doldurmanız gerekiyor.

2

Size sms mi gönderildi? O halde zorunlu olarak karantinaya girmelisiniz. En az 10 gün evde kalmanız gerekiyor. Sadece zorunlu hallerde dışarıya çıkın. Mesela: eczaneye, doktora veya süpermarkete gitmek için.

3

Size sms gönderilmedi mi? O halde karantinaya girmeniz gerekmiyor.

Çalışmak
•

Evden çalışın. Bu mecbur.

•

Çalışmak için yine de iş yerinize gitmek zorunda mısınız?

•

‒

Aĝız maskesi takmak zorundasınız.

‒

Bulunduĝunuz yeri iyice havalandırın: pencereleri açık tutun.

Sorularınız mı var? İşvereniniz size bilgi verir.

Maĝazalar/Dükkanlar
•

Önemli maĝaza ve dükkanlar açık kalacak. Mesela: süpermarket, fırın, eczane veya postahane gibi.
Bahçe malzemeleri satan maĝazalar, gazete bayileri ve yapı marketler de açık kalacak.
‒

En fazla 2 kişi alışveriş yapabilirsiniz.

‒

En fazla 30 dakika süreyle alışveriş yapabilirsiniz.

‒

Aĝız maskesi takın. Bu mecbur.

•

Tüm diĝer maĝaza ve dükkanlar kapalı. Satın alacaĝınız ürünleri gidip alabilir veya teslim ettirebilirsiniz.

•

Pazar yeri kurulabilir. İkinci el eşya pazarlarının, kış pazarlarının ve noel pazarlarının kurulması yasak.

•

Gece dükkanları saat 22’ye kadar açık kalabilir.

•

Akşam saat 20’den sonra alkol satışı yasak.

•

Berberler ve güzellik salonları kapalı.

Kafe ve restoranlar
•

Kafe ve restoranlar kapalı.

•

Akşam saat 22’ye kadar yemek almaya gidebilirsiniz.
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Sosyal iletişim
•

Sadece 1 sabit kişiyle yakın temasınız olabilir. Bu kişiyle aranızda 1,5 metre mesafenin bulunmasına
gerek yok. 12 yaş altı çocuklar sayılmıyor.

•

Evinize birisini mi davet ettiniz? Aile olarak yakın temasta bulunacaĝınız 1 kişiyi davet edebilirsiniz.

•

Yalnız mı oturuyorsunuz? Evinize yakın temasta bulunabileceĝiniz kişinin haricinde başka bir kişiyi
daha davet edebilirsiniz. Bu kişilerin aynı anda evinizde bulunmamaları gerekiyor.

•

Birlikte sokaĝa mı çıkıyorsunuz? Bu durumda en fazla 4 kişi ile bir arada olabilirsiniz. 1,5 metrelik
mesafeyi korumanız gerekiyor.

Hareket etmek
•

Dışarıda en fazla 4 kişiyle birlikte spor yapabilirsiniz. 1,5 metrelik mesafeyi koruyun.

•

Spor klüpleri, havuzlar, saĝlık merkezleri ve fitnes salonları kapalı.

Boş zaman
•

Her yer kapalı. Mesela sinemalar, casinolar, eĝlence parkları ve hayvanat bahçesi.

•

Etkinlikler ve gösteriler yapılmayacak. Mesela: tiyatro veya konser gibi.

•

Kütüphaneler açık kalacak.

•

Açık hava oyun parkları açık kalacak.

•

Tatil parkları 3 ekimde kapanacak. Parklardaki havuz, restoran ve bar kapalı.

Din
•

Dini merasimler yapılmayacak.

•

İbadethaneler açık kalacak.
‒

En fazla 4 kişi ile bir araya gelebilirsiniz.

‒

1,5 metrelik mesafeyi koruyun.

‒

Aĝız maskesi takın.

•

Cenazeler 15 kişiyle düzenlenebilir. Cenaze sonrasında yemek vermek yasak.

•

Düĝünler düzenlenebilir. Katılımcılar sadece evlenen çift, en fazla 2 şahit, nüfus memuru veya dini
görevli (papaz veya imam) olabilir.

Kreş ve okullar
•

Kreşler açık

•

15 kasım tarihine kadar ders verilmeyecek. Okulunuz bu konu hakkında size daha fazla bilgi verebilir.

Teşvik
Bu kurallar herkesin saĝlıĝı açısından önemlidir. Herkesin bunlara uyması gerekir.
Bunlara uyduĝunuz için teşekkür ederiz. Hep birlikte koronavirüsü durduracaĝız.
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