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20 Ağustos’tan İtibaren Geçerli Önlemler
Giriş
Hükümetin, Koronovirüs salgınını durdurmak için koyduğu kurallar halen yürürlüktedir. Bu kurallara
uyun. Ancak bu şekilde kendinizi hastalıktan korumuş ya da hastalığı başkalarına bulaştırmamış olursunuz. Kurallara uyup uymadığınız polis tarafından kontrol edilmektedir.
Dikkat: Bazı şehirlerde ve belediyelerde bu kurallara ek olarak ekstra kurallar konulmuştur. Şehrinizin
veya belediyenizin İnternet sitesini kontrol edin.

Genel Kurallar
•

Hastaysanız evde kalın.

•

Ellerinizi sık sık sabunlu suyla yıkayın.

•

Diğer insanlarla aranızdaki en az 1,5 metrelik sosyal mesafeyi koruyun.

•

Bir aile (veya aynı çatı altında yaşayan kişiler) en fazla 5 kişiyle bir araya gelebilir. Bu kişiler hep aynı
kişiler olmalıdır.

•

Eğer 1,5 metrelik sosyal mesafeyi koruyabiliyorsanız en fazla 10 kişiyle birlikte gezinti yapmak veya
bisiklet sürmek gibi aktiviteler yapabilirsiniz.

•

Kamuya açık ve çok sayıda insanın karşılaştığı alanlarda (belediye binası, dükkân, pazar yeri, sinema,
kütüphane, tren, otobüs, …gibi) bulunuyorsanız ve 12 yaşından büyükseniz ağız maskesi takmak
zorundasınız. Özel alanlarda bu bir zorunluluktur.

•

Bu alanlardan başka bir yerde bulunuyorsanız ve 1,5 metrelik sosyal mesafeyi koruyamıyorsanız ağız
maskesi takmanız tavsiye edilir.

•

Yanınızda her zaman ağız maskesi bulundurun.

Başka bir şehri veya ülkeyi ziyaret etme
•

•

Belçika içinde:
‒

Serbest seyahat edebilirsiniz.

‒

12 yaşından büyükseniz ve (otobüs, tramvay veya tren gibi) toplu taşıma araçlarını kullanıyorsanız
bir ağız maskesi veya ağzınızı ve burnunuzu örten bir eşarp takmak zorundasınız. Bu mecburidir.

Belçika dışında tatilde:
‒

Birleşik Krallık, İsviçre, Liechtenstein, İzlanda ve Norveç dâhil sadece Avrupa Birliği ülkelerine gidebilirsiniz.

‒

Her ülkenin farklı kuralları olabilir. Aşağıdaki internet sitesinden bu kuralları kontrol edin:
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen.

‒

Belçika’ya geri dönmeden önce bir form doldurmak zorundasınız. Bu formu şu İnternet sitesinde
bulabilirsiniz: https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form.

‒

Ülkeler renkli kodlarla 3 farklı bölgeye ayrılmıştır.


"Yeşil" kod altında yer alan ülkelere seyahat etmek serbesttir. Bu ülkeler güvenlidir.



"Kırmızı" kod altında yer alan ülkelere seyahat etmek yasaktır.



"Turuncu" kod altında yer alan ülkelere seyahat edilmemesi tavsiye edilir.

Belçika Dışişleri Bakanlığı web sitesini ziyaret edin: https://diplomatie.belgium.be.
‒

‒

"Kırmızı" kod altında yer alan bir ülkeye gitmişseniz Belçika’ya dönmeniz halinde şu 3 şeyi mutlaka
yapmak zorundasınız:
1

Zorunlu karantinada kalmak zorundasınız. En kısa sürede test yaptırın. Aile hekiminizle iletişime
geçin. Eğer Belçika’ya uçakla dönerseniz havalimanında teste tabi tutulursunuz.

2

Evde kalmak zorundasınız. Sadece zorunlu hallerde dışarıya çıkın. Örneğin eczaneye, doktora
veya süpermarkete gitmek için. Dışarıya çıktığınızda devamlı ağız maskesi takın.

3

Başka insanların evinizin içine girmesine müsaade etmeyin.

"Turuncu" kod altında yer alan bir ülkeye gitmişseniz Belçika’ya dönmeniz halinde şu 3 şeyi
yapmanız gerekir:
1

Karantinada kalmanız gerekir. En kısa süre içinde test yaptırın. Aile hekiminizle iletişime geçin.

2

Sadece zorunlu hallerde dışarıya çıkın. Örneğin eczaneye, doktora veya süpermarkete gitmek
için. Dışarıya çıktığınızda devamlı ağız maskesi takın.

3

Başka insanların evinizin içine girmesine müsaade etmeyin.

Çalışma
•

Eğer mümkünse evden çalışın.

•

Çalışmak için işyerine gitmeniz gerekiyorsa işvereniniz insanlar arasında 1,5 metrelik sosyal mesafenin
korunmasını sağlayacak önlemleri almak zorundadır. Bu sağlanmıyorsa işvereninizden ağız maskesi
isteyin.

•

Başka sorularınız varsa işvereniniz sizi bilgilendirecektir.

Dükkânlar- Mağazalar
•

Tüm dükkânlar açıktır. Pazar yerleri açıktır.

•

Alışverişe en fazla 2 kişiyle gidebilirsiniz.

•

Pazar yerlerinde ve dükkanlarda ağız maskesi takmak zorundasınız. Bu mecburidir.

•

Gece marketleri akşam saat 22.00’ye kadar açıktır.

•

Berber veya güzellik salonlarına gidebilirsiniz.
‒

Randevu alın.

‒

Ağız maskesi takın.
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Otel-Restoran-Kafe
•

Kafeler ve restoranlar gece saat 1.00’e kadar açıktır.
‒

Önceden rezervasyon yaptırmanız iyi olur

‒

Kafe veya restoranlara sadece kendi ailenizle (veya aynı çatı altında yaşadığınız kişilerle) ve 5 sabit
kişiyle gidebilirsiniz.

‒

Masanızdan kalkmayın.

‒

Ağız maskesi takmak zorundasınız. Bu mecburidir. Eğer masada oturuyorsanız ağız maskesi takmanıza gerek yoktur.

‒

İletişim bilgilerinizi bırakmanız gerekir.

Sosyal Temaslar
•

Bir aile (veya aynı çatı altında yaşayan kişiler) en fazla 5 kişiyle bir araya gelebilir. Bu kişiler hep aynı
kişiler olmalıdır.

•

Eğer 1,5 metrelik sosyal mesafeyi koruyabiliyorsanız en fazla 10 kişiyle birlikte gezinti yapmak veya
bisiklet sürmek gibi aktiviteler yapabilirsiniz.

Spor
•

Bir spor kulübünde spor yapıyorsanız en fazla 50 kişiyle birlikte spor yapabilirsiniz.

•

Bir fitness salonu, spor kulübü veya yüzme havuzunda spor yapabilirsiniz.

•

Sauna veya sağlıklı yaşam merkezlerine [wellnesscentra] gidebilirsiniz.

Boş Zaman
•

Kütüphaneler, eğlence parkları, kapalı oyun salonları veya gazino gibi yerlerin hepsi açıktır.

•

Resmi olarak organize edilen (köy şenliği, spor karşılaşması veya kültürel bir gösteri gibi) bir etkinliğe
mi gidiyorsunuz? Katılacak kişi sayısı sınırlıdır.
‒

En fazla 200 kişi içeride ve en fazla 400 kişi dışarıda bulunabilir

•

Her kuruluşun özel kuralları bulunabilir. İnternet sitelerini kontrol edin.

•

Çocuklar kampa gidebilirler.

•

Aşağıda belirtilen yerlerde ağız maskesi takmak zorundasınız:
‒

Dükkânlarda ve alışveriş merkezlerinde,

‒

Dükkânların bulunduğu sokaklarda,

‒

Kalabalık yerlerde,

‒

Halka açık binalarda,

‒

Pazar yerlerinde,

‒

Toplu taşıma araçlarında,

‒

Kütüphanelerde,

‒

Sinemalarda,

‒

Müzelerde,

‒

Tiyatro, konser ve konferans salonlarında,

‒

Oditoryumlarda,

.3 / 4

•

‒

Fuarlarda,

‒

İbadethanelerde.

Aşağıdaki yerlere gittiğinizde iletişim bilgilerinizi bırakmanız gerekir:
‒

Sağlıklı yaşam merkezlerine,

‒

Bir kulüpte yapılan spor derslerine,

‒

Yüzme havuzlarına,

‒

Gazinolara,

‒

Düğün ve resepsiyon salonlarına.

Yapılması hâlâ yasak olan hususlar nelerdir?
•

Diskotekler ve gece kulüpleri kapalı kalacaktır.

•

Festival düzenlemek yasaktır.

İnanç
•

•

İbadethaneler ibadete açıktır.
‒

En fazla 100 kişi katılabilir.

‒

Fiziksel temas yasaktır.

‒

Ağız maskesi takmak zorundasınız. Bu mecburidir.

Cenaze merasimi sonrası resepsiyon düzenlenebilir.
‒

Bu resepsiyona en fazla 50 kişi katılabilir.

Kreşler ve Okullar
•

Kreşler açıktır.

•

Okullar 1 Eylül’den itibaren bütün öğrencilere açılacaktır. Yeni öğretim yılıyla ilgili detaylı bilgiler okul
tarafından verilecektir.

Uyarı
Bu kurallar herkesin sağlığı için çok önemlidir. Herkes bu kurallara uymak zorundadır.
Kurallara uyduğunuz için teşekkür ederiz. Koronavirüs salgınını hep birlikte durduralım.
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