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7 Mart’tan İtibaren Geçerli Kurallar
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 daha sıkı kurallar konulmuştur. Şehrinizin veya
belediyenizin web sitesini kontrol edin.

Yeni Kurallar Nelerdir?
Yürürlükte sadece şu kurallar kalmıştır:
• Trende, tramvayda ve otobüste ve hastane veya yaşlı bakım merkezleri gibi bakım
kuruluşlarında ağız maskesi takın.
• Seyahatlerle ilgili kurallara uyun.
Ağız Maskesi
•

12 yaş ve üstündeki herkesin
o toplu taşıma araçlarında
o hastane veya yaşlı bakım merkezleri gibi, bakım kuruluşlarında; ağız
maskesi takması zorunludur.
• Kalabalık yerlerde ağız maskesi takmanızı tavsiye ediyoruz.

Başka bir ülkeye seyahat etme
•

•

Yurtdışına mı çıkıyorsanız? Ülkeler farklı renk kodlarıyla belirtilmiştir.
o Gri: Hakkında az bilgi bulunan ülke ve bölgelerdir. Bu ülkelere seyahat
etmemenizi tavsiye ediyoruz.
o Koyu Kırmızı: Korona açısından yüksek risk altında bulunan bölge veya
ülkelerdir. Bu ülkelere seyahat etmemenizi tavsiye ediyoruz
o Turuncu veya Kırmızı: Korona açısından orta risk altında bulunan bölge
veya ülkelerdir. Bu ülkelere seyahat etmemenizi tavsiye ediyoruz.
o Yeşil: Korona açısından düşük risk altında bulunan bölge veya ülkelerdir.
Bu ülkelere seyahat edebilirsiniz.
o Detaylı bilgi için https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/
adlı web sitesini inceleyin.
Gideceğiniz ülkede hangi kuralların geçerli olduğunu kontrol etmek için
diplomatie.belgium.be adlı web sitesini inceleyin.

Bir Avrupa Birliği ülkesinden geliyorsanız
Yurtdışında 48 saatten daha uzun süre mi kaldınız?
• Üzerinde aşağıdaki bilgilerden biri yazılı bir sertifikanız varsa
o En geç 14 gün öncesinde aşılarınızı tamamlamış olduğunuz
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o Veya negatif korona testi sonucunuz olduğu (üzerinden 72 saat geçmemiş)
o Veya yakın geçmişte korona geçirmiş olduğunuz (son 6 ay içinde)
Bu durumlarda test yaptırmak ve karantinada kalmak zorunda değilsiniz.
• Sertifikanız yoksa ve koyu kırmızı ya da gri renkli bir bölgeden geliyorsanız
Belçika’ya döndüğünüz 1. gün test yaptırmak zorundasınız.
Avrupa Birliği dışında bir ülkeden geliyorsanız
Yurtdışında 48 saatten daha uzun süre mi kaldınız?
• Belçika’ya dönmeden önce https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-healthpassenger-locator-form adlı site üzerinden yolcu bilgi formunu doldurun.
• Üzerinde aşağıdaki bilgilerden biri yazılı bir sertifikanız varsa
o En geç 14 gün öncesinde aşılarınızı tamamlamış olduğunuz
o Veya negatif korona testi sonucunuz olduğu (üzerinden 72 saat geçmemiş)
o Veya yakın geçmişte korona geçirmiş olduğunuz (son 6 ay içinde)
Bu durumlarda test yaptırmak ve karantinada kalmak zorunda değilsiniz.
• Sertifikanız yoksa ve koyu kırmızı ya da gri renkli bir bölgeden geliyorsanız
Belçika’ya döndüğünüz 1. gün test yaptırmak zorundasınız.
Korona açısından yüksek risk altında bulunan bir ülkeden geliyorsanız
Çok yüksek risk bulunan bir bölgeden mi geliyorsunuz?
• Bu bölgelerin listesini info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen/ adlı web sitesinde
bulabilirsiniz.
• Bu ülke Avrupa Birliği dışında kalan bir ülke midir?
o 10 gün zorunlu karantinada kalmak zorundasınız. Bu kural herkes için
böyledir.
o Belçika’ya döndükten sonraki 1. ve 7. gün test yaptırın.
• Avrupa Birliği ya da Shengen ülkelerinden birinden mi geliyorsunuz?
o Aşı sertifikanız yok mu? Belçika’ya döndüğünüz 1. gün test yaptırın.
o Test sonucunuz negatifse karantinadan çıkabilirsiniz. Sonrasında 7. gün bir
korona testi daha yaptırın.
o Bu testin sonucu pozitifse 7 gün zorunlu karantinada kalmak zorundasınız.
Bu kurallar herkesin sağlığı için çok önemlidir. Herkes bu kurallara uymak
zorundadır. Kurallara uyduğunuz için teşekkür ederiz. Koronavirüs salgınını hep
birlikte durduralım.

