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8 Haziran Önlemleri
Önsöz
Hükümet, koronavirüsün yayılmasını yavașlatmak için önlemler aldı. Lütfen bu önlemlere
uyunuz. Böylece hastalanmanızı ve bu hastalığı başkalarına bulaştırmanızı
engelleyecektir. Polis bu önlemlere uyulmasından ve takibinden sorumludur.

Temel kurallar





Hastaysanız, evinizde kalın.
Ellerinizi sık sık su ve sabunla yıkayın.
Diğer insanlarla aranıza en az 1,5 metrelik sosyal mesafe koymalısınız.
Haftada en fazla10 kişiyle temas kurmak mümkündür, bu tercihen dışarıda
olmalıdır.
 En az 1,5 m mesafeyi korumanın imkansız olduğu halka açık (istasyon, market,
dükkan vb.) bir yerde misiniz ? Mesafeye saygı duyulmazsa ağız maskesi
takılmalıdır.
 Her zaman kendinizle bir ağız maskesi bulundurun.

Bașka bir șehre veya yurtdıșına seyahat etmek
 Belçika'daki bir şehre veya bir köye bir veya birkaç günlüğüne geziye gitmek
mümkündür.
 Otobüs, tramvay veya tren gibi toplu taşıma araçlarını kullanıyor musunuz? 12
yaşından büyük müsünüz? Bu durumda ağız ve burnu örten bir maske veya eşarp
takmak zorundasınız.
Hollanda, Almanya ve Lüksemburg'a ailenizi ziyaret etmeye ve alışverişe gidebilirsiniz.
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15 Haziran'dan itibaren
 15 Haziran'dan itibaren yurtdışına tatile gitmek mümkündür.
o İngiltere de dahil olmak üzere Avrupa birliği ülkelerinden birinin yanı sıra
İsviçre Lihtenștayn, İzlanda ve Norveç’e seyahat etmek mümkündür.
o Yurtdışında alınan önlemleri dikkatle okuyun. Bunları internet

sayfasında bulabilirsiniz
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadvi
ezen

İș
 
 Olabildiğince
evde çalışın.




İşyerinize gitmek zorunda mısınız? Öylese işvereniniz en az 1,5 metrelik sosyal
mesafe sağlamalıdır. Bu uygulanamaz mı ? Bu durumda işvereniniz size maske
temin etmelidir.
Sormak istediğiniz bir şey var mı ? İşvereniniz sizi bilgilendirecektir.

Mağazalar





Bütün mağazalar açık olacaktır.
Gece bakkalları saat sabahın 1 : 00'ine kadar açık kalabilecektir.
Açık Pazar yerlerinin kurulmasına izin verilecektir.
Kuaföre ya da güzellik salonlarına gidebilirsiniz.
 Randevu alın.
 Ağızınızı maske ile örtün.

Horeka
 Kafeler ve restoranlar saat 01: 00'e kadar açık kalabilecektir.
o Önceden rezervasyon yapmanız önerilir.
o Masa başına en fazla 10 kişi oturabilecek.
o Masanızda siparișiniz alınacak.

2

Déontologie, neutralité, secret professionnel

Sosyal iletișim


Haftada 10 farklı kişiyle daha yakın temas kurmak mümkündür.
o Dışarıda buluşmanız tavsiye edilir.
o Dışarıda buluşamıyor musunuz? Pencereyi açıp içeriyi iyice havalandırın.



Grup halinde bir faaliyette bulunmak ister misiniz (örneğin bir restorana gitmek,
geziye çıkmak veya evinize misafir etmek gibi)? Grup halinde görüșmeler en fazla
10 kişiyle sınırlıdır.

Antrenmanlar






Başkalarıyla spor yapma faliyetlerine izin verilebilecek.
o Maksimum 20 kişilik bir grupta spor yapmak mümkündür.
o Spor aktivitesi sırasında da en az 1,5 m sosyal mesafe kuralına uymalısınız.
o Seyirci katılamaz.
Fitness merkezinde veya spor kulübünde spor yapmak mümkündür.
Vestiyer ve duşlar kapalı kalacaklardır.
Yüzme havuzları, saunalar ve sağlıklı yaşam merkezleri de kapalı kalacaklar.

1 Temmuz'dan itibaren



1 Temmuz'dan itibaren maksimum 50 kişi ile spor yapmak mümkündür.
Seyirci katılabilir.
o Seyirci sayısı maksimum 200 kişi ile sınırlıdır. Oturarak kalmalısınız.
o En az 1,5 m sosyal mesafeyi korumalısınız.

Kültür
Kütüphaneler açık olacak.
1 Temmuz'dan itibaren
 Tiyatro, sinema ve konserlere gidilebilecek.
o En fazla 200 kişi oturacak şekilde.
o En az 1,5 m sosyal mesafe kuralına uymak şartıyla.
o Bileti önceden telefonla veya İnternet üzerinden satın almanız önerilir.



Eğlence parkı ve kapalı oyun alanlarını ziyaret etmek mümkün olacak.
Çocuklar için tatil okullarına ve kamplarına izin verilebilir.
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1 Ağustos'tan itibaren
 Vaftiz törenlerine ve kermeslere izin verilebilir.
Neye izin verilmiyor?
 Diskolar ve gece kulüpleri kapalı kalacak.
 Büyük etkinliklere (örneğin festivaller) izin verilmiyecek.

Din


Dini ibadetler yeniden başlayabilir.
o Maksimum 100 kişinin katılımıyla yapılabilecek. 1 Temmuz'dan itibaren bu
sayı 200'e çıkarılacak.
o Tüm fiziksel temaslar yasaktır.

Kreșer ve okullar




Kreşler açık olacak.
İlkokul, ortaokul ve anaokulu öğrencileri okula dönebilirler.
Okulunuz okula geri dönüş ile ilgili sizi bilgilendirecektir.

Teșvik
Bu önlemler halk sağlığı açısından önemlidir. Herkes bu önlemleri uymakla yϋkϋmlϋdϋr.
Lütfen bu önlemleri uygulayalım. Böylece hep birlikte, koronavirüs ile mϋcadele edebiliriz.
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