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Tyrkisk/Türkçe 

 

Bulaşmayı Önlemek İçin Uyulması Gereken Kurallar  

 

• Sosyal mesafeyi koruyunuz. 
• Beraber yaşamadığınız herkesle temasınızda en az 1 metrelik mesafeyi 

koruyamayacağınız durumlarda maske kullanınız.  
• Sosyal temas kurduğunuz kişi sayısını sınırlayınız. 
• Yoğun saatlerde toplu taşıma araçlarından ve genelde trafiğin yoğun olduğu 

diğer zamanlarda da seyahat etmekten kaçınınız. 
• Ellerinizi sık sık ve iyice yıkayınız. 

 

 

 

Tyrkisk/Türkçe 

 

Bulaşmayı Önlemek İçin Uyulması Gereken Kurallar  

 

• Sosyal mesafeyi koruyunuz. 
• Beraber yaşamadığınız herkesle temasınızda en az 1 metrelik mesafeyi 

koruyamayacağınız durumlarda maske kullanınız.  
• Sosyal temas kurduğunuz kişi sayısını sınırlayınız. 
• Yoğun saatlerde toplu taşıma araçlarından ve genelde trafiğin yoğun olduğu 

diğer zamanlarda da seyahat etmekten kaçınınız. 
• Ellerinizi sık sık ve iyice yıkayınız. 

 

 

 

Tyrkisk/Türkçe 

 

Bulaşmayı Önlemek İçin Uyulması Gereken Kurallar  

 

• Sosyal mesafeyi koruyunuz. 
• Beraber yaşamadığınız herkesle temasınızda en az 1 metrelik mesafeyi 

koruyamayacağınız durumlarda maske kullanınız.  
• Sosyal temas kurduğunuz kişi sayısını sınırlayınız. 
• Yoğun saatlerde toplu taşıma araçlarından ve genelde trafiğin yoğun olduğu 

diğer zamanlarda da seyahat etmekten kaçınınız. 
• Ellerinizi sık sık ve iyice yıkayınız. 

 

 

 

Tyrkisk/Türkçe 

 

Bulaşmayı Önlemek İçin Uyulması Gereken Kurallar  

 

• Sosyal mesafeyi koruyunuz. 
• Beraber yaşamadığınız herkesle temasınızda en az 1 metrelik mesafeyi 

koruyamayacağınız durumlarda maske kullanınız.  
• Sosyal temas kurduğunuz kişi sayısını sınırlayınız. 
• Yoğun saatlerde toplu taşıma araçlarından ve genelde trafiğin yoğun olduğu 

diğer zamanlarda da seyahat etmekten kaçınınız. 
• Ellerinizi sık sık ve iyice yıkayınız. 

 

 

 

Tyrkisk/Türkçe 

 

Bulaşmayı Önlemek İçin Uyulması Gereken Kurallar  

 

• Sosyal mesafeyi koruyunuz. 
• Beraber yaşamadığınız herkesle temasınızda en az 1 metrelik mesafeyi 

koruyamayacağınız durumlarda maske kullanınız.  
• Sosyal temas kurduğunuz kişi sayısını sınırlayınız. 
• Yoğun saatlerde toplu taşıma araçlarından ve genelde trafiğin yoğun olduğu 

diğer zamanlarda da seyahat etmekten kaçınınız. 
• Ellerinizi sık sık ve iyice yıkayınız. 

 

 

 

Tyrkisk/Türkçe 

 

Bulaşmayı Önlemek İçin Uyulması Gereken Kurallar  

 

• Sosyal mesafeyi koruyunuz. 
• Beraber yaşamadığınız herkesle temasınızda en az 1 metrelik mesafeyi 

koruyamayacağınız durumlarda maske kullanınız.  
• Sosyal temas kurduğunuz kişi sayısını sınırlayınız. 
• Yoğun saatlerde toplu taşıma araçlarından ve genelde trafiğin yoğun olduğu 

diğer zamanlarda da seyahat etmekten kaçınınız. 
• Ellerinizi sık sık ve iyice yıkayınız. 

 

 

 

Tyrkisk/Türkçe 

 

Bulaşmayı Önlemek İçin Uyulması Gereken Kurallar  

 

• Sosyal mesafeyi koruyunuz. 
• Beraber yaşamadığınız herkesle temasınızda en az 1 metrelik mesafeyi 

koruyamayacağınız durumlarda maske kullanınız.  
• Sosyal temas kurduğunuz kişi sayısını sınırlayınız. 
• Yoğun saatlerde toplu taşıma araçlarından ve genelde trafiğin yoğun olduğu 

diğer zamanlarda da seyahat etmekten kaçınınız. 
• Ellerinizi sık sık ve iyice yıkayınız. 

 

 

 

Tyrkisk/Türkçe 

 

Bulaşmayı Önlemek İçin Uyulması Gereken Kurallar  

 

• Sosyal mesafeyi koruyunuz. 
• Beraber yaşamadığınız herkesle temasınızda en az 1 metrelik mesafeyi 

koruyamayacağınız durumlarda maske kullanınız.  
• Sosyal temas kurduğunuz kişi sayısını sınırlayınız. 
• Yoğun saatlerde toplu taşıma araçlarından ve genelde trafiğin yoğun olduğu 

diğer zamanlarda da seyahat etmekten kaçınınız. 
• Ellerinizi sık sık ve iyice yıkayınız. 

 

 

 

Tyrkisk/Türkçe 

 

Bulaşmayı Önlemek İçin Uyulması Gereken Kurallar  

 

• Sosyal mesafeyi koruyunuz. 
• Beraber yaşamadığınız herkesle temasınızda en az 1 metrelik mesafeyi 

koruyamayacağınız durumlarda maske kullanınız.  
• Sosyal temas kurduğunuz kişi sayısını sınırlayınız. 
• Yoğun saatlerde toplu taşıma araçlarından ve genelde trafiğin yoğun olduğu 

diğer zamanlarda da seyahat etmekten kaçınınız. 
• Ellerinizi sık sık ve iyice yıkayınız. 

 

 

 

Tyrkisk/Türkçe 

 

Bulaşmayı Önlemek İçin Uyulması Gereken Kurallar  

 

• Sosyal mesafeyi koruyunuz. 
• Beraber yaşamadığınız herkesle temasınızda en az 1 metrelik mesafeyi 

koruyamayacağınız durumlarda maske kullanınız.  
• Sosyal temas kurduğunuz kişi sayısını sınırlayınız. 
• Yoğun saatlerde toplu taşıma araçlarından ve genelde trafiğin yoğun olduğu 

diğer zamanlarda da seyahat etmekten kaçınınız. 
• Ellerinizi sık sık ve iyice yıkayınız. 

 

 

 

Tyrkisk/Türkçe 

 

Bulaşmayı Önlemek İçin Uyulması Gereken Kurallar  

 

• Sosyal mesafeyi koruyunuz. 
• Beraber yaşamadığınız herkesle temasınızda en az 1 metrelik mesafeyi 

koruyamayacağınız durumlarda maske kullanınız.  
• Sosyal temas kurduğunuz kişi sayısını sınırlayınız. 
• Yoğun saatlerde toplu taşıma araçlarından ve genelde trafiğin yoğun olduğu 

diğer zamanlarda da seyahat etmekten kaçınınız. 
• Ellerinizi sık sık ve iyice yıkayınız. 

 

 

 



Tüm
 halk için önerileri 

El ve öksürük hijyenine dikkat ediniz.
En yakın aile ve arkadaşlarınızla norm

al şekilde beraber olabilirsiniz.
En yakın aile ve arkadaşlarınız dışında diğer kişilere en az 1 m

etre olm
ak 

üzere m
esafeli durun.

Solunum
 yolu enfeksiyonu belirtisi yaşadığınız taktirde evinizde kalm

alısınız.
C

ovid-19 belirtileriniz varsa test olm
alısınız

C
ovid-19 hastası 

olduğu tespit edilen veya olm
ası m

uhtem
el olup

EV
 İZO

LA
SYO

N
U

N
D

A
 olan kişiler için

Evinizden çıkm
ayacaksınız.

Birlikte yaşadığınız kişilerden tam
am

en 
uzak durun.
M

üm
künse ayrı bir oda ve banyo kullanın.

Yüzeyleri sık sık tem
izleyin. 

A
lışveriş için birilerinin size yardım

 etm
esi 

gerekm
ektedir.

Sağlık durum
unuzu nasıl takip edeceğiniz 

konusunda doktorunuzla anlaşın.
Birlikte yaşadığınız kişiler karantinaya 
alınacaktır.

Birlikte yaşadığınız kişilerle norm
al şekilde 

görüşebilirsiniz.
O

kula veya işe gitm
eyin.

Toplu taşım
a araçlarına binm

eyin.
Kim

seyi ziyaret etm
eyecek, evinize de ziyaretçi 

kabul etm
eyeceksiniz.

Yürüyüş yapabilirsiniz, ancak başkalarına bir 
m

etrelik m
esafenizi koruyun.

M
arket veya eczanede en gerekli işlerinizi 

halledebilirsiniz. 
Birlikte yaşadığınız kişiler karantinada değildir.
Solunum

 yolu enfeksiyonu belirtileri gösterdiğiniz 
takdirde kendinizi izole edip test olacaksınız.
Testin pozitif çıkm

ası durum
unda ev izolasyonuna 

geçeceksiniz. Yakın tem
asta 

olan kişiler, seyahat edenler veya

KA
RA

N
TİN

A
YA

 alınacak olanlar

A
z, çok yoksa tam

 
m

esafe m
i?

M
esafem

izi koruyarak koronayı 
(covid-19) frenleyebiliriz.
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