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Spor yarışmaları:
Seyirci olmadan sadece
profesyonel sporlar. Amatör
sporlar değil.

12 yaşından küçük
olanlar hariç gençlik
aktiviteleri
düzenlenmeyecektir.

Gece kalmak yok.

12 yaş üzerindekiler en
fazla 4 kişi ile olmak
şartıyla sadece
dışarıda spor yapabilir.

kapalıkapalı

* pembe = yeni tedbirlerwww.DeZuidpoortGent.be

CORONA - NEYI YAPABILIR, NEYI YAPAMAYIZ?

Belçika hakkındaki detaylar için: 0800 14 689 nolu telefonu arayınız veya www.info-coronavirus.be sitesini ziyaret ediniz.
Flaman Bölgesi hakkındaki detaylar için 1700 nolu telefon numarasını arayınız veya www.vlaanderen.be/corona sitesini ziyaret ediniz.

en güncel versiyonu için

2 Kasım
'dan

itibaren

En azından
13 Aralık
'a kadar

12 yaşından
küçükler için
geçerli değildir.

Mesafeli ve/veya maske ile.

+ 1
Herkes en fazla
1 ekstra kişi ile yakın
temas kurabilir.

Aynı evi
paylaştığınız
kişilerle olabilir.

Yakın
temastan
kaçının.

Mesafesiz ve
maskesiz olabilir.

12 yaşından küçükler için

12 yaşından
küçükler için
geçerli değildir.

6 hafta için aynı.

Yalnız yaşayanlar o kişi
yanısıra başka 1 kişi
daha kabul edebilir ama:
- mesafeli
- aynı anda değil

Sadece o kişiye
ziyarete gelebilir.
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*

Yapabilen
herkes için
evden çalışma
zorunludur.

Lise 3.kademeden
itibaren %50 uzaktan
eğitim, yüksek öğrenim
%100 uzaktan eğitim.

15 Kasım'a
kadar okul
tatili.O
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Tanıdıklarınızla en fazla
4 kişi olacak şekilde
dışarıda buluşunuz.
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Acil durumlar dışında
00.00 ile 05:00 saatleri
arasında evde kalınız.S
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Bakım merkezi
ziyaretlerinizi
sınırlandırınız.

1 kişi ile sarılma
mesafesinde ve her iki
haftada bir ekstra 1 kişi ile.

Sehpa/masa yok.

Cenaze
törenleri en
fazla 15 kişi ile.

*

*

Gece satışı yapan
dükkânlar saat
22.00'de kapanacaktır.
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En fazla 2 kişi
ile alışveriş
yapın.

En
fazla 30
dakika.

Gıda, eczane ve kendin yap
mağazaları dışında
mağazalar kapalıdır.

Pazarlar kalabilir.
Yılbaşı pazarı
kurulmayacak.
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Kuaförler, güzellik salonları
gibi fiziksel temas
gerektiren işyerleri
hizmet vermeyecektir.*

1 Kasım 2020'de duyurulmuş olan önlemler.

Kütüphane
açık.

kapalı
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Mesafenizi
koruyunuz.

1,5
metre

Ellerinizi
sık sık
yıkayınız.

Kalabalık yerlerde
maske takmak
zorunludur.

12 yaşından
itibaren

Risk grubundaki
kişilere dikkat
ediniz.

(Kronik hastalıkları
olan ve 65 yaş
üstündeki kişiler).

Kapalı alanları
düzenli olarak
havalandırınız.

Virüs bulaştığındanmı şüphe
ediyorsunuz? Bu durumda
doktorunuzu arayınız.
10 gün evde kalınız.

Her belediye veya bölge
ek önlemler alabilir!

Kafe ve
restoranlar.

Eğlence parkları, hayvanat
bahçesi ve tatil parkları.

*

Aktiviteler.
Tiyatro, film, gösteri, müze…

Havuz, fitness ve
bowling

*


