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Stricter general guidelines 
As of 12 November, everyone staying in the 
county is strongly encouraged to:

• If possible, physical contact with people other than those with whom you live should
be avoided. This means, among other things, advice against arranging or taking part in
parties or similar social gatherings.

• You should also avoid certain types of activities if they are impossible to carry out
with physically distancing yourself from other people, such as contact sports, healthca-
re or beauty treatments that are not for medical reasons.

• Refrain from visits to indoor environments such as shops, shopping centres, museums, 
libraries, swimming pools and gyms. Necessary visits to grocery stores and pharmacies
are allowed.

• Refrain from participating in gatherings such as meetings, concerts, performances, 
sports training, matches and competitions. However, this does not apply to sports
training for children and young people born in 2005 or later.

• Refrain from making unnecessary trips. Trips within or between regions can contri-
bute to increasing the spread of infection because you often meet new people, which
results in the start of new chains of infection. One should therefore refrain from such
travel insofar as possible. This advice is not intended to prevent people from, for ex-
ample, going to work, studies/employment or care that requires you to be on site.

• Necessary close contact is allowed, for example during healthcare visits and medical
examinations.

The decision also includes stricter general recommendations for 
workplaces and businesses – such as shops, shopping centres and sports 
facilities

• All businesses should take steps to ensure that each and every one can follow the
general recommendations. Employers should take measures such as encouraging
personnel to work from home, offering more opportunities for remote work and
postponing business travel, conferences and other physical meetings. Other businesses
can minimise the number of visitors present on their premises at the same time, adapt
opening hours or offer digital alternatives.

Turkiska

Daha katı tavsiyeler
İlde bulunan herkesten istenenler:

• Mümkünse beraber yaşadığınız kişiler dışındaki diğer kişiler ile fiziksel temasta 
bulunmaktan kaçının. Bu aynı zamanda parti ve benzeri sosyal ortamlar düzenlemek 
veya bunlara katılmaktan kaçınmak anlamına da geliyor. Diğer kişiler ile araya fiziksel 
mesafe koymadan gerçekleştirilemeyecek aktivitelerden de kaçınılmalıdır, örneğin 
temas sporları veya tıbbi amaçlı olmayan sağlık hizmeti ve güzellik bakımı.

• Butik, alışveriş merkezi, müze, kütüphane, yüzme havuzu ve spor salonu gibi kapalı 
alanlarda bulunmaktan kaçının. Gıda marketleri ve eczane gibi yerlere zorunlu 
ziyaretler yapılabilir.

• Toplantı, konser, gösteri, spor antrenmanı, maç ve yarışmalar vs. katılmaktan 
kaçının. Ancak bu tavsiye 2005 ve sonrasında doğan çocuk ve gençlerin spor 
antrenmanları için geçerli değildir.

Sağlık ziyaretleri ve tıbbi muayenelerdeki zorunlu yakın temaslar, tavsiyenin 
kapsamında değildir. Covid-19 semptomları olan kişiler diğer kişiler ile tamamen 
yakın temastan kaçınacaktır.

• Gereksiz seyahatlerden kaçının. Seyahatlerde çoğu zaman yeni insanlar ile 
görüşüldüğü için seyahatler salgının yayılmasını arttırabiliyor. Bu tavsiye iş, 
eğitim/meşguliyet seyahatlerini ve tedavi merkezinde tedavi almak için yapılan 
seyahatleri kapsamamaktadır.

İş yerleri ve işletmeleriçin daha katı genel tavsiyeler

• İşletmeler ve işverenler, her bir kişinin genel tavsiyelere uyabilmesi için tedbirler 
almalıdır. İşverenlerin alabileceği tedbirler, personelinden evden çalışmalarını 
istemek, evden çalışmak için daha iyi şartlar sunmak ayrıca iş seyahatleri, 
konferanslar ve diğer fiziksel toplantıları ertelemek olabilir. Diğer işletmeler, aynı 
zamanda ziyarette bulunabilecek ziyaretçi sayısını azaltabilir, açılış saatlerini adapte 
edebilir ve dijital alternatifler sunabilir.
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