
Neukölln Kültürlerarası Eğitim Ekibinden (IKAT) *, günlük yaşamınızı kolaylaştırmak 
için en önemli kuralları sizin için özetledik. Lütfen bu bilgi formunu dağıtın ve Corona 
ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.  
Ve sağlıklı kalın. :) 
 
IKAT ile irtibatınız: ikat-info@chance-berlin.com 
0176-31752322 (Pzt - Cum; 09:00 - 17:00) 
 
* Neukölln Kültürlerarası Eğitim Ekibi (IKAT), Neukölln Bölge Ofisi tarafından finanse 
edilen örnek bir projedir. 

 
 
Corona güncellemesi - Önlemler 24 Ekim 2020'den itibaren geçerlidir. 
Önlemler 21 Ekim'de Berlin Senatosu tarafından kararlaştırıldı ve 24 Ekim 
2020'den itibaren Berlin'de geçerli olacak. 
 
Ağız ve burun kapanması 
 
Gelecekte, Berlin'de tüm bit pazarlarında,semt pazarlarında ve kuyruklarda 
ağız ve burun maskesi takma zorunluluğu olacaktır. Ayrıca, on alışveriş 
caddesinde ağız ve burunun kapatılması zorunludur: Tauentzienstrasse, 
Kurfürstendamm, Wilmersdorfer Str., Bergmannstrasse, Karl-Marx-Str., Alte 
Schönhauser Str., Spandauer Altstadt, Schloßstrasse, Friedrichstrasse, 
Bölschestr. Sınırlı alan nedeniyle minimum 1,5 metre mesafenin her zaman 
mümkün olmadığı yerlerde herkes  yüze maske takmak zorundadır. 
 
İletişim kısıtlamaları 
 
Gelecekte, özel toplantılarda en fazla 25 kişinin  kapalı alanda  bir araya 
gelmesine izin verilecek. Sadece iki hane veya bir hane artı beş diğer kişinin 
özel toplantılar için içeride buluşmasına izin verilir. 
 
Önlemler 24 Ekim 2020'den itibaren geçerlidir. 
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Almanya'da korona önleme kuralları 
 
M- Mesafe 
H- Hijyen 
M- Maske 
H- Havalandırma 
 
M- Mesafe 
 
Nerede olursanız olun lütfen 1,5 m. Mesafeyi koruyun. 
Kiminle olursanız olun lütfen tokalaşmayın ve sarılmayın. 
Corona belirtilerini gösterdiğiniz takdirde veya şüphe durumunda lütfen 
evde kalın, doktorunuzla ve Sağlık Dairesi ile ilişkiye geçerek talimatları 
yerine getirin. 
 
H = Hijyen 
 
Hapşırırken lütfen kağıt mendil kullanın, elinizde mendil yoksa kolunuza 
hapşırın. Mümkün olduğunca elinizi sıklıkla yıkayın( özellikle dışarıdan eve 
geldiğinizde, yemek hazırlarken, tuvaletten sonra). 
 
Beş adımda derinlemesine el yıkama yapılabilir: Ellerinizi akan suyun altında 
tutun. Sonra ellerinizin  her tarafını iyice sabunlayın. Sabunlu ellerinizi 20 ile 
30 saniye arası ovun. Ardından ellerinizi durulayın. Ellerinizi dikkatlice 
kurulayın. Ellerinizle ağzınıza, burnunuza veya gözlerinize dokunmayın. 
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M- Maske 
 
Kamusal alanlarda diğerlerinden en az 1,5 metre mesafeyi güvenli bir 
şekilde koruyamıyorsanız, bir yüz maskesi takın. Bu hem eğlence hem de iş 
yerleri  için geçerlidir. Maske  özellikle kapalı alanlarda çok  önemlidir. 
Toplu taşıma gibi bazı halka açık alanlarda ve alışveriş yaparken maske 
takılması zorunludur. Lütfen eyaletinizde geçerli olan ayrıntıları ve diğer 
hükümleri not edin ve  doktorlar, restoranlar veya kuaförler gibi münferit 
tesislerin ve işletmelerin düzenlemelerine de saygı gösterin. 
 
H- Havalandirma 
 
Kapalı alanları günde birkaç kez birkaç dakika havalandırın. Pencereleri tam 
açarak  çapraz havalandırma en iyisidir. Ofisler ve apartmanlar gibi iç 
mekanların doğru şekilde havalandırılması, SARS-CoV-2 korona virüsünün 
aerosoller yoluyla bulaşma riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Odanın 10 ila 
15 dakika havalandırılması tavsiye edilir. Yazın 20 ila 30 dakika, kışın ise 
büyük sıcaklık farkları varsa 5 dakika yeterli olabilir. Odada çok sayıda insan 
varsa, toplantı sırasında düzenli olarak ve iyice havalandırmalısınız. 
 
 
        (son güncelleme: 12 Ekim 2020 / Federal Sağlık Eğitimi Merkezi (BZgA)) 
 
 


