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23 Mayıs’tan İtibaren Geçerli Kurallar  

Hükümet, koronavirüs salgınını durdurmak için kurallar koymuştur. Bu kurallara 

uyun. Bu şekilde kendinizi hastalıktan korumuş ya da hastalığı başkalarına 

bulaştırmamış olursunuz.   

Korona kurallarının çoğu 23 Mayıs’ta kaldırılmıştır. Hangi kurallara uymak zorundasınız? 

Ağız Maskesi 

• 12 yaş ve üstündeki herkesin  
o doktorda veya eczanede ve 
o hastanede, 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. 

 
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. 
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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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