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8 Mayıs’tan İtibaren Geçerli Kurallar

Giriş
Hükümetin, Koronavirüs 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.

Altın Kurallar
•

Ellerinizi sık sık sabunlu suyla yıkayın.

•

Ağız maskesi takın.

•

İnsanlarla aranızdaki en az 1,5 metrelik sosyal mesafeyi koruyun.

•

Sadece 1 kişiyle yakın temas kurabilirsiniz. Bu durumda 1,5 metrelik sosyal mesafe gerekmez.

•

Hastalık riski taşıyan insanlarla temaslarınızda daha dikkatli olun:
‒

65 yaşında daha büyük insanlar

‒

Kalp, akciğer veya böbrek rahatsızlığı bulunan insanlar

‒

Çok kolay enfeksiyon kapan insanlar.

•

Evden çalışın.

•

Bulunduğunuz mekânları iyice havalandırın: Pencereleri açın.

•

Sosyal çevrenizle dışarıda buluşun.

Başka bir şehre veya ülkeye seyahat etme
Belçika içinde seyahat:
•

Belçika içinde seyahat etmek serbesttir.

•

12 yaşından büyükseniz ve (otobüs, tramvay veya tren gibi) toplu taşıma araçlarını kullanıyorsanız
ağız maskesi takmak zorundasınız.

•

Gece 24.00 ile sabah 05.00 saatleri arası en fazla 3 kişi olmak üzere sokağa çıkabilirsiniz.
‒

12 yaşını doldurmuş ve daha küçük çocuklar bu sayıya dâhil değildir.

‒

Aynı çatı altında yaşadığınız kişilerle birlikte dışarıda bir araya gelebilirsiniz. Eğer aileniz daha genişse bu sayı 3 kişiden fazla olabilir. Bu bir istisnadır.

Belçika dışına seyahat:
•

Yurtdışına seyahat etmemenizi tavsiye ediyoruz.

•

•

Yine de yurtdışına çıkmak zorunda mısınız? Ülkeler 3 bölgeye ayrılmıştır.
‒

Kırmızı listede yer alan ülkeler: Korona açısından yüksek risk altında bulunan bölge veya ülkelerdir.
Bu ülkelere seyahat etmeyin.

‒

Turuncu listede yer alan ülkeler: Korona açısından orta risk altında bulunan bölge veya ülkelerdir.
Bu ülkelere seyahat etmemeniz tavsiye edilir.

‒

Yeşil listede yer alan ülkelerdir: Korona açısından düşük risk altında bulunan bölge veya ülkelerdir.
Bu ülkelere seyahat edebilirsiniz.

‒

Detaylı bilgi için https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/

‒

adlı internet sitesini inceleyin.

Gideceğiniz ülkede hangi kuralların geçerli olduğunu kontrol etmek için diplomatie.belgium.be adlı
sitesini inceleyin.

Belçika’ya seyahat/ dönüş
•

•

Yurtdışında 48 saatten daha uzun süre mi kaldınız?
‒

Belçika’ya dönmeden önce https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form adlı site üzerinden yolcu bilgi formunu doldurmak zorundasınız.

‒

Size bir SMS (kısa mesaj) gönderildi mi? Eğer kısa mesaj almışsanız en az 7 gün evde karantinada
kalmak zorundasınız. Karantinanın 1. ve 7. günü korona testi yaptırmak zorundasınız. Eğer size bir
SMS gönderilmemişse karantinada kalmanıza gerek yoktur.

‒

Dikkat: Bunları yapmazsanız 250 Euro para cezasına çarptırabilirsiniz.

Belçika’da ikamet etmiyorsanız ve Belçika’ya geliyorsanız Belçika’ya gelmeden 72 saat önce korona
testi yaptırmanız gerekir ve bu testin sonucu negatif olmalıdır.

Çalışma
•

Evden çalışın. Bu zorunludur.

•

Çalışmak için işyerine gitmek zorunda mısınız?

•

‒

Ağız maskesi takmak zorundasınız.

‒

Bulunduğunuz alanları iyice havalandırın: Pencereleri açın.

Başka sorularınız varsa işvereniniz sizi bilgilendirecektir.

Dükkânlar-Mağazalar
•

Dükkânlar ve mağazalar açıktır.
‒

Alışverişte yanınıza en fazla 1 kişi alabilirsiniz. Bu kişi beraber yaşadığınız kişi olmalıdır.

‒

Dükkândan içeri girince hemen ellerinizi dezenfekte edin.

‒

Alışveriş süresi en fazla 30 dakikadır.

‒

Ağız maskesi takın. Bu mecburidir.

•

Pazar yerleri açıktır.

•

Gece marketleri saat 22:00’ye kadar açıktır.

•

Berberler ve sağlık alanı dışındaki temas kurularak gerçekleştirilen, pedikür ve güzellik salonları gibi,
diğer meslek işletmeleri açıktır.
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Otel-Restoran-Kafe
•

Akşam saat 22:00’ye kadar paket yiyecek siparişi (eve teslim ya da teslim alma) verilebilir.

•

Kafeler ve restoranlar 08:00 ile 22:00 saatleri arasında açıktır.
‒

Sadece terasta oturmak serbesttir.

‒

Bir masada en fazla 4 kişiyle ya da aynı çatı altında yasadığınız kişilerle birlikte oturabilirsiniz.

‒

Masada oturur durumda kalmak zorundasınız. Bu durumda ağız maskesi takmanıza gerek yoktur.

‒

Tuvalete gitmek için masadan kalkarsanız ağız maskesi takmak zorundasınız.

Sosyal Temaslar
•

Hep aynı kişi olması şartıyla sadece 1 kişiyle yakın temasta bulunabilirsiniz. Bu durumda 1,5 metrelik
sosyal mesafenin korunması gerekmez.

•

Evinize misafir davet etmek istiyorsanız,

•

‒

Evinize aynı anda en fazla 2 kişi davet edebilirsiniz. Bu kişiler birlikte yaşayan kişiler olmalıdır.

‒

12 yaşını doldurmuş ve daha küçük çocuklar bu sayıya dâhil değildir.

‒

Yakın temasta bulunduğunuz kişi hariç, 1,5 metrelik sosyal mesafeyi korumak zorundasınız.

Sosyal çevrenizden en fazla 10 kişilik bir grupla dışarıda bir araya gelebilirsiniz. En az 1,5 metrelik
sosyal mesafeyi korumak zorundasınız. 12 yaşını doldurmuş ve daha küçük çocuklar bu sayıya dâhil
değildir.

Spor
•

Açık havada en fazla 10 kişiyle birlikte spor yapabilirsiniz. 1,5 metrelik sosyal mesafeyi koruyun.

•

Bir spor kulübü veya dernek altında spor yapıyorsanız,
‒

En fazla 25 kişi olabilirsiniz.

‒

Etkinlik sadece açık havada yapılabilir. Bu etkinlikler, 12 yaşını doldurmuş ve altındaki çocuklar için
en fazla 10 kişinin katılımıyla kapalı mekânlarda da yapılabilir.

‒

Her zaman bir antrenör veya rehber hazır bulunmalıdır.

‒

Seyirci bulunması yasaktır.

•

Jakuziler, buhar kabinleri, hamamlar, kayak pistleri ve fitness salonları kapalıdır.

•

Yüzme havuzları açıktır.

Boş Zaman
•

•

Açık olan yerler:
‒

Kütüphaneler

‒

Açık hava oyun bahçeleri

‒

Müzeler

‒

Hayvanat bahçeleri

‒

Tatil parkları, bungalov parkları ve kamp yerleri

‒

Eğlence parkları

‒

Sinema veya gazino gibi diğer yerler kapalıdır.

Tiyatro, profesyonel spor karşılaşmaları veya konser gibi etkinlik veya gösteri düzenlemek serbesttir.
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•

‒

Bu etkinliklere en fazla 50 kişi katılabilir.

‒

Oturur durumda kalmak zorunludur.

‒

Bu etkinlikler sadece açık havada düzenlenebilir.

En fazla 25 kişinin katılabileceği etkinlikler (bir kulüp veya dernek tarafından) düzenlenebilir.
‒

Bu etkinlikler sadece açık havada düzenlenebilir. 12 yaşını doldurmuş ve altındaki çocuklar için en
fazla 10 kişinin katılımıyla kapalı mekânlarda da yapılabilir.

‒

Her zaman bir antrenör veya rehber hazır bulunmalıdır.

‒

Seyirci bulunması yasaktır.

‒

Gecelemek yasaktır.

İnanç
•

İbadetler ve dini ayinler yapılabilir.
‒

İbadethane içinde en fazla 15 ve dışarıda 50 kişi bulunabilir.

‒

Din görevlisi (rahip veya imam gibi) ve 12 yaşını doldurmuş ve daha küçük çocuklar ve bu sayıya
dâhil değildir.

‒

Cenaze merasimleri en fazla 50 kişinin katılımıyla ve 10 metrekareye en fazla 1 kişi düşecek şekilde
düzenlenebilir.

‒

Merasim sonrası yemek verilmesi yasaktır.

Kreşler ve Okullar
•

Kreşler açıktır.

•

Okullar açıktır. Okullar sizi daha detaylı bilgilendirecektir.

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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