
 
 

 

 

 

PASKALYA TATİLİNİN SONU 

19 Nisan 

EĞİTİM 

AB’ DE SEYAHATLER 

KADEME KADEME 14 NİSAN 2021 İSTİŞARE KOMİTESİ 
KARARI 

Geçici sürecin sonu 
26 Nisan 

PASKALYA SONRASI 

DIŞARIDA DAHA FAZLA KİŞİ 

PİLOT PROJELER 

65 YAŞ ÜSTÜ 
10 KİŞİDEN 7 Sİ AŞILANMIŞ VE 

KORUNMUŞ OLACAKTIR 
8 MAYIS* 

“ACIK HAVA” PLANI 

YAKIN TEMASLAR  

ÇOCUKLAR  & GENÇLER  

65 + VE SAĞLIKLARI HASSAS 
KİŞİLERİN 
NEREDEYSE TAMAMI  
AŞILANMIŞ VE KORUNMUŞ 
OLACAKTIR  

Haziran başı 

"İÇ MEKANLAR” 
PLANI  
 

DAHA FAZLA AÇIK HAVA 
AKTİVİTELERİ 

Kültür & etkinlikller 
 
Yıllık pazarlar ve fuarlar  
 
Yaz kampları için kurallar  
 

Daha fazla sosyal temaslar   
 
Restoran ve kafeler 
 
Etkinlikler, büfe & 
resepsiyonlar, kültürel 
gösteriler ve ibadet 
 
Spor ve fitness 
 
Şirketlere, derneklere ve 
hizmetlere geri dönme 
olanakları  
 
Yoğun bakımdaki durumun normale 
dönmesi şartıyla 

Sokağı çıkma yasağı son bulacaktır 
Gece yarısı - 05:00 arası :  en fazla 3 kişiyle    
dışarda toplanabilirsiniz (ayrı haneden kişiler) 
Veya aynı hane üyeleri 
 
Dışarıda düzenlenen etkinlikler 
En fazla 25 kişi 
 
Seyircisiz spor 
 
Restoranlar ve kafeler : teraslarının açılması 
 
Etkinlikler, büfe & resepsiyonlar, kültürel 
gösteriler ve ibadet : 
Dışarda en fazla 50 kişi 
 
İkinci el ve bit pazarları  

İceride, aynı hanenin iki yakın 
teması 

Düzenlenen aktiviteler : Dışarıda, max 
25 kişi (18 yaşındakiler  dahil) ve iç 
mekan’ larda max 10 kişi  (12 
yaşındakiler dahil)  
  Yoğun bakımdaki durumun sürdürülebilir 
şekilde düzelmesi şartıyla    

Dükkanlar randevusuz açık olacaktır, 
aynı haneden en fazla iki kişi 
alışveriş yapabilecektir 
 
Tıbbi olmayan yakın temaslı 
meslekler faaliyete geçecektir 

 

Dışarıda max 10 kişiyle 
toplanabilirsiniz 

Kültür, etkinlikler ve spor dahil 
farklı sektörlerde pilot projeler  

1 ci derece ilköğretim ve ortaokul 
:dersler okulda görülecektir 
2.ci ve 3.cü derece ortaokul :  
50% okulda ders görülecektir ve 
sınavlar okulda düzenlenecektir 
Yüksek öğretim :  
haftada 1 gün okulda ders 
verilecektir  ve sınavlar okulda 
düzenlenecektir 
İlköğretim ve ortaokul : 
Okul dışı aktiviteler 1 gün 
düzenlenecektir 
Dışarıda  
 İstişare Komitesi Nisan ayı sonunda  yüz yüze 
orta öğretimin Mayıs ayının başından itibaren 
mümkün olup olmadığını değerlendirecek.   
 
 Virüsün yükselme gösterdiği belediyelerde : 
sınıfta bir enfeksiyon vakası görüldükten 
sonra eğitim uzaktan verilecektir 

Zorunlu olmayan seyahatler tavsiye 
edilmemektedir 
 
Kırmızı bir bölge dönüşü :1.ve 7. 
Gün test yaptırmak zorunludur 
ayrıca 7 karantinaya girmek 
zorunludur 
 
Polis kontrolleri & önlemlere 
uyulmadığı takdirde 250 euroluk bir 
ceza ödemek zorunda kalırsınız 

 

 

MASKE 
TAKIN 

1M50 MESAFEYI  
KORUYUN 

EVDE 
CALIŞMA 
ZORUNLULUĞ
U 

AKTIVITELERINIZI DIŞARDA 
YAPMAYI TERCİH EDİN 

İÇERİDEKİ ALANLARI 
HAVALANDIRIN 

Bu belge Setis tarafından tercüme edilmiştir W 


