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Burada okuyacaklarınız şunlardır:
• Devletin kuralları • Korona ile ilgili şikâyetler • Test etmek • Aşı
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Çalışmak
Mümkün olduğunda evden çalışın.
İşe gitmeniz gerektiğinde, kalabalık olan bir otobüs veya trenle seyahat etmeyin.
Bel dan meteen de huisarts.
En vraag wat je moet doen.
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Test yaptırmak
Koronavirüs testi ücretsizdir. 2 yöntemle bir randevu alabilirsiniz:
1. Bilgisayar başında: www.coronatest.nl adresine gidiniz.
Bir DigiD’ye ihtiyacınız olacaktır.
2. Telefon ile: 0800-1202 numaralı telefonu arayın.
GGD’den sonuçları alana kadar evde kalın. Sonuçları alana kadar ziyaretçi kabul etmenize de izin verilmez.
Tekrar ne zaman dışarı çıkabileceğinizi size GGD söyleyecektir.
Maske
Aşağıda belirtilen yerlerde maske takmak zorunludur:
• Mağaza ve kütüphane gibi binalarda,
• Berber veya doktor gibi birisinin size çok yakın olduğu yerlerde,
• Taksi, tramvay, otobüs, metro ve trenin içinde. Bu kural ayrıca
istasyon ve duraklarda da geçerlidir.
• Havaalanında ve uçağın içinde.
Bu yerlerde maske takmadığınızda size 95 Euro para cezası verilebilir.
Karekod bazen zorunludur
Bazı yerlerde bir karekoda ihtiyacınız vardır.
Aşağıda belirtilen durumlarda size bir karekod verilir:
• aşılarınızı tamamlanmış olduğunuzda
• korona geçirip iyileşmiş olduğunuzda
• en fazla 24 saat önce yapılmış olan bir negatif testiniz olduğunda
Telefonunuza Coronacheck uygulamasını indirin. Buna karekodunuzu koyarsınız.
Karekodunuzu kâğıt üzerinde de edinebilirsiniz. Bu durumda 0800 1421’i
arayın.
Aşı
Koronaya karşı aşı, sizi koronavirüse karşı korur.
Aşı, kolunuzun üst kısmına bir iğneyle yapılır.
Aşı olduktan sonra virüs nedeniyle hasta olmazsınız veya daha az hasta
olursunuz.
Hollanda’da 12 yaşından büyük herkes randevu alabilir.
Aşı hakkında daha fazla bilgi Pharos web sitesinde bulunabilir.
Aile hekimi
Koronavirüs şikâyetleri ile.
aile hekimine gidilmemesi önemlidir. Bu durumda önce telefonla arayın.
Korona dışında şikâyetleriniz mi var? Normal bir şekilde aile
hekimine gidebilirsiniz.
İhtiyaç duyduğunuz bakımı almanız önemlidir.
www.Thuisarts.nl adresinde Koronavirüs hakkında daha fazla bilgileri
bulabileceksiniz.

Koronavirüs hakkında başka sorularınız olduğunda:
0800-1351 numaralı telefonu arayın
Deze begrijpelijke informatie is gebaseerd op de adviezen van Rijksoverheid.nl en Thuisarts.nl
en is getest met taalambassadeurs van Stichting ABC.
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