
İkinci korona / covid19 dalgası bir gerçek!

Korona virüsü Belçika'da birkaç haftadır tekrar ciddi sekilde alevleniyor.

27 Temmuz Pazartesi günü, Ulusal Güvenlik Konseyi önlemleri sıkılaştırmaya karar 

verdi.

Çeşitli yerel yönetimler, sosyal temaslar ve yüz maskelerinin takılması ile ilgili kurallar

da getirmektedir. Anvers eyaletinde daha da sıkı önlemler alınıyor.

Bu nedenle Internationaal Comité, derneklerine faaliyetlerini organize ederken son 

derece dikkatli olmalarını tavsiye eder. Her yerde yasak olmasa da, kapalı alanda 

gerçekleşen faaliyetleri iptal etmelerini şiddetle tavsiye eder.

Açık havada faaliyetler düzenlemek istiyorsanız, federal Flaman'ın yanı sıra kesinlikle

yerel yönetimlerin geçerli kuralları hakkında kendinizi bilgilendirin. Yakından takip 

edin, çünkü para cezaları yüksek olabilir ve kendiniz karşılamalısınız! Şüpheniz 

varsa, IC ile iletişime geçin.

27 Temmuz Pazartesi günü kabul edilen ana kurallar şunlardır:

• 29 Temmuz Çarşamba gününden itibaren sosyal balonunuz (bubbel) yalnızca 

aynı 5 kişiden oluşabilir. Bu, önümüzdeki dört hafta ve tüm aile için geçerlidir, 

ve kişi başına değil. Bu 5 kişi ailenizin dışından olabilir. 12 yaşın altındaki 

çocuklar bu sayıya dahil değildir. 

• Aile veya arkadaş toplantıları gibi refakatsız toplantılar en fazla 10 kişiyle 

sınırlıdır (12 yaşın altındaki çocuklar hariç). Bu sınır resepsiyonlar ve ziyafetler

(düğünler) için de geçerlidir.

• Yüksek katılım sayısına ulaşacak etkinlikler, kapalı mekanlarda 100 ve 

dışarıda 200 kişi ile sınırlıdır ve maske kullanmak zorunludur.

• Çalışma arkadaşları arasındaki fazla temastan kaçınmak için, mümkünse 

evden çalışma önerilir.

• Alışverişinizi tek başına (istisna: aynı çatı altında yaşayıp, reşit olmayan veya 

yardıma ihtiyacı olan bir kişi eşliğinde), en fazla 30 dakika yapmanız gerekir.

Korona ile ilgili haberleri takip edin:

https://www.info-coronavirus.be/en/



Milli Güvenlik Konseyi'nin önlemlerine ek olarak, Anvers eyaletinde ek önlemler 
alınmıştır:

Anvers eyalet bölgesi için hangi önlemler geçerlidir?

• Tum eyalette, 23.30 ile 6.00 arasında sokağa çıkma yasağı var ve bu sosyal yaşamın 

durması anlamına gelir. Gerekli yolculuklar dışında (çalışmak, hastane…) herkesin bu

saatler arasında evde olması gerekir. Kafe ve restoranlar 23:00'da kapanmaktadır.

• Ağız-burun maskeleri: Anvers eyaletinde, 12 yaşın üzerindeki herkes kamusal alanda 

ve 1,5 metrelik fiziksel mesafenin garanti edilemediği yerlerde ağız-burun maskesi 

takmak zorundadır. Bu yükümlülük yiyip içerken veya özel alanda (evde) geçerli 

değildir.

• Tüm kafelerde ve yeme-içme işletmelerinde, gruplar fiziksel bir bölme ile birbirinden 

ayrılmadığı sürece, gruplar arasındaki bir buçuk metrelik fiziksel mesafe her zaman 

garanti edilmelidir. Bireysel (ve her kisinin) kayıt zorunludur. Temas araştırmaları için 

bu bilgiler 4 hafta süreyle saklanmalıdır.

• Restoranlarda ve kafelerde, bir masadaki grup belirli sayıda insanla veya aynı ailenin 

üyelerinden oluşan bir grupla sınırlıdır.

• Pazarlarda, mağazalar için geçerli olan aynı kurallar geçerlidir: 'eğlence yada gezme 

alışverişi yasak, pazara tek basiniza veya istisna olarak, reşit olmayan veya yardıma 

muhtaç birine refakatçı olarak gidebilirsiniz, ve en fazla 30 dakika süresince. Yeme-

içme işletmesi olarak kurulan tezgahlar yasaktir.

• Evden çalışma, imkansız olduğu durumlar dışında, zorunludur.

• Bireysel temas sporları yasaktır. 18 yaşından büyük sporcular için takım sporları 

yasaktır.

En çok etkilenen bölgede (Antwerp şehri, Zwijndrecht, Stabroek, Kapellen, 

Brasschaat, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Ranst, Boechout, Borsbeek, Mortsel, 

Hove, Lint, Kontich, Edegem, Aartselaar, Boom, Niel, Schelle ve Hemiksem, Rumst ) 

ek önlemler de alınmaktadır.

• Tüm etkinlikler ve partiler kesinlikle yasaktır, düğün ziyafet salonları 

kapali.

• Tüm fitness merkezleri kapalı.

Antwerp eyaletinde korona hakkında haberleri burada bulabilirsiniz:

https://www.cathyberx.be/nieuws.masterdetail.html/p_detail_url/nl/cathy-

berx/nieuws/Additional-measures-antwerpse-crisiscel.html



5 altın kuralı daima aklınızda tutun. Dikkat!

1. Hijyen kuralları esastır: el yıkamak ve selamlaşırken, el vermemek veya 

öpmemek.

2. Etkinlikler tercihen dışarıda yapılır. Bu mümkün değilse, mekan yeterince 

havalandırılmalıdır.

3. Risk grubundan olan kişileri görürseniz ekstra önlemler almalısınız.

4. Mesafe kuralları halen geçerli, kendi evinizdeki insanlar, genişletilmiş 

balonunuzdaki 5 kişi (bubbel) ve 12 yaşın altındaki çocuklar hariç

5. 5 kişiyle daha yakın iletişim kurabilirsiniz. Bu grup sabittir ve değişmez.


