Değerli
Vatandaşlarımız,

Sağlık Müdürlüğü, geçici olarak “ev
karantinasına” girmeniz gerektiği konusunda
sizi bilgilendirmiştir. Arkadaş ve akraba
ziyareti, aile ile tatil ya da basit bir restoran
ziyareti gibi kamusal hayata katılmaktan
vazgeçmek, alışık olduğunuz günlük hayatınız
için sıkı bir kısıtlama anlamına geliyor.
Şu anda neye ihtiyacımız olduğunu, bizim
için neyin iyi olduğunu ve etrafımızda insanlara
sahip olmanın ve zaman zaman dışarıya
çıkabilmenin ne kadar önemli olduğunu
anlıyoruz.

böylece önlemiş olursunuz. Bu tür bir durumun
çaresizlik, öfke, kendini güvende hissetmemeden
hırs, kızgınlık ya da anlamsızlık ve boşluk
duygularına neden olabileceğini kesinlikle
anlıyorum. Kimse karantinada olmak istemez!
Bu nedenle, Offenbach Belediyesi olarak sizi bu
olağanüstü durumda yalnız bırakmıyoruz! Bu
broşürle örneğin alışverişe giderken nerelerden
yardım alabileceğinizi sizlere göstermek
istiyoruz. Size ve ailenize bol bol güç, sabır, umut
ve bu zorlu zamanları kolayca atlatmanızı
diliyorum.

Şu anda başkalarıyla görüşmemek, enfeksiyon
oranlarını olabildiğince düşük tutmak
ve enfeksiyon zincirini mümkün mertebe hızlı
kırmak için dünya çapında en etkili yöntemdir.
Mesafeyi korumak ve sosyal teması minimuma
indirmek, enfeksiyon oranını olabildiğince
düşük tutmanın ve enfeksiyon zincirlerini kırarak
halkı korumanın en etkili yoludur. Offenbach’ta
korona virüsünün ciddi oranda yayılmasını
önlemek istiyoruz. Bu zamanlarda hepimiz insan
sağlığı için büyük bir sorumluluk taşıyoruz.
Kısıtlı bir karantinaya girerek, risk gruplarının
koronadan dolayı hayatlarını tehlikeye atacak
şekilde hastalanmalarının önlenmesine bizzat
katkıda bulunacaksınız. İnsanları seven
herkesten bir müddet uzak durur. Aynı zamanda
ülkemiz için büyük çaplı ekonomik zararları da

Dr. Felix Schwenke
Belediye Başkanı

Koronayı
durdur!

Offenbach
r.
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Acil durum numaraları:
Polis:
110

İtfaiye ve Ambulans:
112

Tehdit altında hissediyorsanız, tehlikeli bir
durumdaysanız, acil bir durum yaşıyorsanız
veya bir suç veya tehlikeye tanık olmuşsanız
polise başvurun.

Hayati tehlikeli durumlarda ambulansı
arayın.

Tüm acil tıbbi hizmetler için
tıbbi acil hizmet:
116 117
Hafta sonu ya da tatil gününde acil ancak hayati
tehlike arz etmeyen bir sağlık durumu yaşarsanız
telefon numarasını kullanarak tıbbi acil hizmete
ulaşırsınız.

Offenbach Belediyesi
Sağlık Müdürlüğü:
069 / 8065 2221
sau 069 / 8065 3128
Karantina hakkında sorularınız için belediye
Sağlık Müdürlüğüne başvurun.

Her zaman telefonda
şu anda evde karantinada
olduğunuzu belirtin!

Offenbach
bir arada.

Sizin için
buradayız.
Offenbach Belediyesi
vatandaşları ve şirketleri güncel korona
durumu hakkında bilgilendiriyor.
Sorular için vatandaş
hattı: *
069 / 84 00 04 - 375
Durum hakkında bilgi:
www.offenbach.de/corona

* Danışma hizmeti ağırlıklı olarak Almanca
ve İngilizce dillerinde sunulmaktadır.
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Sizin için alışveriş
yapıyoruz.
Şu anda evden çıkamadığınız ve çevrenizden
hiç kimse alışverişinizi sizin yerinize
yapamadığı için yardıma mı ihtiyacınız var?
Gönüllüler yardımınıza hazır.

Başvurun!
Gönüllüler Merkezi *
Offenbach
www.fzof.de
069 / 82 36 70 39
info@fzof.de

* Danışmanlık hızmeti ağırlıklı olarak Almanca
dilinde sunulmaktadır. Diğer dillere
yönlendirme imkanı mevcuttur.

Şiddete

karşı yardım.

Çocuklar ve Gençler için yardım hattı:
069 / 80 65 22 33 (9 –15.30 saatleri arası)
Kadınlar için yardım hattı:
069 / 81 65 57 (9 –16 saatleri arası)
18 dilde genel yardım hattı, 7/24:
0800 / 01160 16
Acil durum numarası:
110

18 dilde genel yardım hattı:

0800 / 0116016

Offenbach *
Kadın kadına yardım Offenbach:

069 / 81 65 57

Wildhof bağımlılık yardım merkezi
(OF ve Dietzenbach):

info@frauenhaus-offenbach.de

069 / 98 19 530

Ev içi şiddette kadın ve çocuk evi
Offenbach/Uzman danışmanlık ve
müdahale kurumu:

Offenbach Gençlik Dairesi Sosyal
Hizmetler:

069 / 88 61 39

beratung@frauenhaus-offenbach.de
Offenbach kadın acil yardım:

069 / 80 65 22 33
Offenbach Sağlık Müdürlüğü
Psikososyal Hizmetler:
psg.gesundheitsamt@offenbach.de

069 / 85 09 68 00

offenbach@profamilia.de

Almanya *
Hessen Eyaleti Çocuk Koruma Hattı:

0800 / 20 10 111
“Kadına Karşı Şiddet” Yardım Hattı:

Eyalet çapında telefonla ruhsal yardım:
0800 / 111 0 111 veya 0800 / 111 0 222
veya 116 123

0800 / 011 60 16

Depresyon bilgi hattı:

“Nummer gegen Kummer”
Çocuk veGenç Hattı:

Bağımlılık ve uyuşturucu hattı:

116 111

0800 / 33 44 533
01805 / 31 30 31

* Danışmanlık hızmeti
ağırlıklı olarak Almanca dilinde
sunulmaktadır.

Karantina
döneminde atık
yönetimi:
1. Tüm atıkları sağlam bir plastik
torbada toplayın.

2. Torbanın ağzını sıkıca
kapatın.

3. Çöp konteynerlerinin hemen
yakınında daima ağzı ve burnu
koruyan bir maske kullanın
ve diğer kişilerle temastan kaçının.

4. Ağzı kapalı torbayı siyah
atık konteynerine atın.

Sorularınız varsa şu numaradan
vatandaş hattını arayın: *
069 / 84 00 04 - 375

* Danışma hizmeti ağırlıklı olarak Almanca
ve İngilizce dillerinde sunulmaktadır.

Ev izolasyonu ve karantinası
ile nasıl baş edebilirsiniz?
Zorlu zamanlarda psikolojik
yardım.
Ev izolasyonu ve karantina buna maruz kalanlar için oldukça zorlayıcı
olabilir. Yine de bu istisnai durumla başa çıkabilmeniz için net, bilimsel
olarak araştırılmış ve kanıtlanmış stratejiler de mevcuttur.

Genel faydalı
ipuçları:

Gününüzü olabildiğince
doğru planlayın.
 lanlı hareket etmek kontrol kaybını
P
ve çaresizliği önler.

Hareket edin.
 areket, kafalarda mucize yaratır ve
H
ruha olumlu etki eder.

Dar
bir alanda da spor yapılabilir:
İnternette yer alan videolar öneriler ve
eğitim programları içerir. Çekilen o kas
ağrıları artık bir başarıdır!

Günlük rutininizi
koruyun.
 utinler kaosa karşı yardımcı olur,
R
güvenlik hissi verir ve stresli
durumlarda sizi güçlendirir. Günlük
rutinimiz bir ritüelle karşılaştırılabilir.
 u yüzden pijamalarınızla kalmayın,
B
aksine her zamanki gibi kalkın, giyinin,
her zamanki yeme, uyku, çalışma
veya öğrenme saatlerinize sadık kalın.
 ünlük rutininizi güncel duruma
G
uyarlayın.

Medyayı bilinçli
ve hedef odaklı
kullanın.
 erçekler, içinize sığmayan duygulara
G
yardım eder.
 iddi ve net bilgiler oryantasyon
C
ve güvenlik sağlar. Ancak kesintisiz
medya kullanımından kaçının.

Sosyal ilişkiniz
bulunan kişileri video
telefon aracılığıyla
koruyun.
 ile ve arkadaş çevresine bağlılık
A
destek sağlar.
 unun için telefon ve video sohbeti
B
kullanın. “Bugün seni ne mutlu etti?”

 lanlı hareket ederek çaresiz bir
P
duruma maruz kalma değil,
aksine bunu aktif olarak tasarlama
hissine kapılırsınız.

Güçlü yönlerinizi
düşünün.
 aynaklar kriz durumlarıyla başa
K
çıkmaya yardımcı olur.
 aynaklar, yaşamınızda olumlu
K
deneyimlere sahip olduğunuz her şey,
zaten üstesinden gelip çözdüğünüz
tüm sorunlar, güçlü yönleriniz ve
yetenekleriniz ile beceriler, eğilimler
vb.de bulunan her şeydir.
 aynaklar, itici güçlerdir. Bunları
K
aktifleştirin ve kullanın.

Ev izolasyonu ve karantinası
ile nasıl baş edebilirsiniz?
Zorlu zamanlarda psikolojik
yardım.
Ev izolasyonu ve karantina buna maruz kalanlar için oldukça zorlayıcı
olabilir. Yine de bu istisnai durumla başa çıkabilmeniz için net, bilimsel
olarak araştırılmış ve kanıtlanmış stratejiler de mevcuttur.

Korku ve büyük endişelere
karşı ne yapılabilir?
 lağanüstü zamanlarda yeni zorlayıcı
O
faktörler ve alışılmadık duygular
görülebilir.Bu yeni koşullara ve zorluklara
alışmak için biraz zaman gerekebilir.

Medya kullanımınızı
sınırlandırın.
 OVID-19 hakkındaki medya
C
kullanımında bilinçli bir planlama yapın
ve bunları sınırlandırın. Ciddi medya
organları tarafından paylaşılsa bile belirli
görüntüler ve açıklamalarla defalarca
karşılaşmak yardımcı olacağı yerde
zorlayıcı olur.

Duygularınızdan
bahsedin.
 uygularınız hakkında biriyle konuşma
D
ihtiyacı hissediyorsanız size yardımcı
olabilecek bir yetkiliyle görüşün.
Yakınlarınızda böyle biri yoksa ör.
0800 / 111 0 111 ya da 0800 / 111 0 222
veya 116 123 telefon destek hattından
ücretsiz yardım alın, ayrıntılı bilgi için bk.
www.telefonseelsorge.de.

Düşüncelere dalmaya
sınır koyun.
 üşüncelere dalmak, stresli durumlarla
D
başa çıkmadaki birçok stratejiden
biridir. Ancak fazlası da ilave stres yaratır.
Bu nedenle düşüncelere dalacaksanız
önceden yapabileceğiniz şeyleri düşünün.
Sizin için iyi olan tamamen farklı bir
şey yapın. Örneğin, bazı insanlar yemek
yapmayı, bir şeyler okumayı veya
yazmayı sever.

Basit rahatlama
Panik yaratan
kişilerden uzak durun. egzersizleri yapın.
 ınırları belirleyin ve COVID-19 hakkında
S
toplu şekilde dolaşan SMS, e-posta,
video, WhatsApp mesajları ve bildirimleri
okumayı bırakın.

Olumlu şeylere
odaklanın.
 lumlu içeriklere odaklanmak
O
sakinleştirir ve denge sağlar. Yetkili
kişilerle konuşun ve konuşmanın
olumlu olmasına özen gösterin.

Duygularınızın
farkına varın.
 epimiz bu olağan dışı durumda
H
kafa karışıklığı ya da korku gibi farklı
duygulara sahibiz. Hissettiklerinizin
farkına varmak ve bunları ifade
etmek için zaman ayırın. Bazı kişiler,
duygularınızı yazıya dökmeyi
veya yaratıcı olmayı sever (ör. boyama
yapmak, müzik yapmak veya
meditasyon yapmak).


Korku
ve rahatlama aynı anda olamaz.
Bu nedenle rahatlama egzersizleri
yapın, bunlar korkuları azaltır. İnternette
de rahatlama egzersizleri hakkında
yönlendirmeler bulabilirsiniz.

Durumun geçici
olduğunu aklınıza
getirin.
 OVID-19 salgınının bir gün muhakkak
C
geçeceğini kabul etmek önemlidir.
Düzenli olarak ellerinizi yıkayarak ve
yakın kişisel temastan kaçınarak
vs. hastalık riskinizi azaltma yoluna
gidin. Durum geçtikten sonra yapmak
istediğiniz aktiviteleri planlayın.
 eutsche Depressionshilfe Vakfı, bu
D
duruma yakalananları dijital programlar
ile desteklemektedir, ayrıntılı bilgi için bk.
www.deutsche-depressionshilfe.de

Ev izolasyonu ve karantinası
ile nasıl baş edebilirsiniz?
Zorlu zamanlarda psikolojik
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Çocuklarla ne
yapılabilir?
İzolasyon zorlayıcı bir faktördür. Bu nedenle
izolasyondaki en üst hedef, bu zamanı
olabildiğince stressiz geçirmektir. İzolasyon,
aileyi daha iyi hale getirmek için uygulanan
bir şey değildir.
 u süre zarfında, çocukların eğitimi ya
B
da eşler arasındaki çatışmanın çözümü odak
noktasında olmamalıdır.

 u anda büyük eğitim tedbirlerini uygulamaktan
Ş
ve mümkünse cezalardan kaçının. Çocuğunuzu
övgü ile desteklemeyi ve istenen davranışlar
için motive etmeyi deneyin.
Alışkın olduğunuz günlük rutine uyun.
 esin öğrenme zamanı ve boş zaman
K
belirleyin.

 atışmaları önlemek veya en azından azaltmak
Ç
için geri çekilme olanakları sağlayın.

 erkesin tek başına vakit geçirdiği kesin sınırlı
H
saatler belirleyin.

 ocuğunuzla birlikte televizyon, cep telefonu
Ç
ya da bilgisayardaki “ekran sürelerine”
kısıtlama getirin.

Ortak aktiviteler yapın.

 ocuğunuzun mevcut olanaklar çerçevesinde
Ç
fiziksel aktivite yapmasını sağlayın.
 aşına uygun kelimelerle çocuğunuza durumu
Y
açıklayın.
 ocuğunuz size her zamankinden daha
Ç
fazla düşkün ise bunu kabul edin ve
çocuğunuzun bu ihtiyacını giderin. Onun şu
anda güvenliğe ve korunmaya ihtiyacı var.

 lde edilen zamanı daha iyi nasıl
E
değerlendirebileceğinize dair ortak kurallar
koyun.

Ev izolasyonu ve karantinası
ile nasıl baş edebilirsiniz?
Zorlu zamanlarda psikolojik
yardım.
Ev izolasyonu ve karantina buna maruz kalanlar için oldukça zorlayıcı
olabilir. Yine de bu istisnai durumla başa çıkabilmeniz için net, bilimsel
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Can sıkıntısına karşı
ne yapılabilir?
 irden hiç olmadığı kadar zamanınız
B
olabilir, çünkü muhtemelen işe gitmiyor
ya da bilindik boş zaman faaliyetlerini
yapamıyorsunuzdur.
 una rağmen, bir günlük rutin
B
oluşturmanız ve ulaşabileceğiniz
hedefler koymanız önemlidir!

 er gün sabit işler yapın. Bu zamana
H
kadar ertelediğiniz “projeleri” başlatın.
Küçük işler de şimdi yapılabilir.

 nem verdiğiniz kişilerle iletişiminizi
Ö
sürdürün. Olumlu içerik alışverişinde
bulunun ve karantinadan sonraki
zamanlar için ortak faaliyetler planlayın.

 er gün sizi mutlu edecek ilgi çekici bir
H
şey planlayın.

Çatışmaların ortaya
çıkmasına karşı ne
yapılabilir?

Dar
mekansal koşullarda “yoğunluk
stresi” denen şey ortaya çıkar.
Alışık olmadığınız birlikte geçirilen bu
kadar çok zamanda da beraberlikte
ya da aile hayatında çatışmalar ortaya
çıkabilir. Bütün bunlar anlaşmazlıklara
ve hatta şiddete yol açabilir.
 erkesin yalnız geçireceği kesin ve sınırlı
H
saatler belirleyin.
 üm aile üyelerine geri çekilme
T
olanakları sağlayın.

 urum kötüleşmeden önce canınızı sıkan
D
şeyleri dile getirin.
 arantinada değilseniz: Mahallenizde ya
K
da ormanda tek başınıza yürüyüşe çıkın.


Günlük
mini aile kriz masası kurun:
Herkes nasıl, kimin neye ihtiyacı var, ne
gibi fikirler ve istekler var?
 endinize ve başkalarına karşı her
K
zamankinden daha fazla hoşgörülü olun!
Bu tüm aileler için oldukça zorlayıcı bir
durum.

İhtiyaç
durumunda ebeveyn destek
hattı olan “Nummer gegen Kummer”
dan profesyonel destek alın:
0800 / 111 0 550.
Diğer iletişim yerleri için:
www.familienportal.de.

Ev izolasyonu ve karantinası
ile nasıl baş edebilirsiniz?
Zorlu zamanlarda psikolojik
yardım.
Ev izolasyonu ve karantina buna maruz kalanlar için oldukça zorlayıcı
olabilir. Yine de bu istisnai durumla başa çıkabilmeniz için net, bilimsel
olarak araştırılmış ve kanıtlanmış stratejiler de mevcuttur.

Şiddete karşı
ne yapılabilir?
 ürekli dip dibe bulunmak, eksik geri
S
çekilme olanağı, mahremiyet eksikliği
agresifliğe ve şiddete yol açabilir.

Şiddeti yaşamayın.
 lumsuz duygular, gerginlik ve agresiflik
O
istisnai durumlarda normaldir.
 irine karşı agresif duygular beslemek
B
kötü değildir, ancak bu yaşandığında
tehlikeli hale gelir.

Şiddeti tanıyın ve
adlandırın.
Kendinize bile.
 iddetin birçok hali vardır: Dayak atmak,
Ş
bağırmak, aşağılamak, uzun süre yok
saymak.
 endinize karşı dürüst olun ve
K
bunalmaya ve daha sonra
şiddet kullanmaya başladığınızı fark
ettiğinizde tepki gösterin.

!

 urumun kötüleşmesini aktif ve bilinçli
D
olarak engelleyin. Bunun için aşağıdaki
olanaklara sahipsiniz.

Şiddet yaşandığında:
Konuşun.

Şiddete uğruyorsanız
yardım alın.

 iğer yetişkinlerin evde şiddet
D
uyguladığını fark ettiğinizde – özellikle
çocuklara ya da gençlere – onlarla
konuşun.

 ardım alın. Burada yalnız kalmamanız
Y
önemlidir. Böyle bir durum izolasyon
durumunda yaşansa dahi yalnız
değilsiniz.

 u durumda, çocuğu koruyabilecek tek
B
kişi siz olabilirsiniz.

 ardım alın: Arkadaşlarınızdan,
Y
danışmanlık kurumlarından, şiddete karşı
koruma ya da çocuk koruma merkezinin
telefon danışmanlık hattından, yoğun
şiddette de polis ya da çocuk ve gençlik
hizmetinden.

 u bağlamda destek alın: Şiddet ya
B
da çocuk koruma merkezinin
telefonla danışmanlık hattından, erkek
danışmanlık ya da “Nummer gegen
Kummer” hattından.

Rahatlamak için
konuşun.
 ir arkadaşınıza yalnızca başka biriyle
B
konuşmak için telefon açın.
 ümkünse başka bir odaya gidin.
M
Derin nefes alın. Bu yeterli gelmezse
0800 / 111 0 111 numarasından
telefonla ruhi yardım hattını ya da
0800 / 111 0 550 numarasından
“Nummer gegen Kummer” ebeveyn
hattını arayın.

Unutmayın: Yardımı
zamanında alın.
 ıkıntıya, korkulara ve endişelere karşı
S
önceki ipuçları, özellikle çatışmalara
karşı ipuçları, özellikle gergin ve genelde
kısıtlı durumlarda ortaya çıkan alışıldık
olmayan hislerle başa çıkmaya yardımcı
olur.

YENİ TİP KORONAVİRÜS

HAKLAR VE KURALLAR

SARS-CoV-2

Hukuki hükümler

Koronavirüsler insanları enfekte edebilir ve çeşitli
hastalıklara yol açabilir: sıradan soğuk algınlıklarından tutun da MERS veya SARS gibi ağır seyreden
enfeksiyonlara kadar.

Karantina düzenlemesi, Enfeksiyondan Korunma
Yasası Paragraf 30 (Infektionsschutzgesetz, §30 IfSG)
esas alınarak yapılmıştır.

SARS-CoV-2 insandan insana bulaşabilmektedir.
İnsanların hastalığı, çok da belirgin olmayan semptomlar gösteren kişilerden kaptığı birçok vaka bilinmektedir.

Bir karantina düzenlemesi nedeniyle bir gelir
kaybı yaşayan çalışanlar, genel itibariyle bir mali
tazminat talebi hakkına sahiptir. İlgili taraf
düzenleyen makamdır.

Uzmanlar, aktarımın birincil olarak damlacık ve aerosoller yolu üzerinden gerçekleştiğini düşünüyor.

Önemli kavramlar
Bulaştırma şüphelisi: Hasta, hasta şüphelisi veya
süper yayıcı olmamasına rağmen, kendisinde patojenlerin bulunduğu düşünülen bir kişidir.

Lütfen dikkate alın: Düzenlenmiş bir karantinanın
ihlali, para veya hapis cezası ile cezalandırılabilir!
Ayrıca yabancı ülke vatandaşlarının kendi büyükelçiliklerini karantina düzenlemesi hakkında bilgilendirmeleri tavsiye edilmektedir.
Damga/Kontak

Koronavirüs
enfeksiyonu ve
evde karantina

Süper yayıcı: Patojen yayan ve bu yüzden hasta veya
hastalık şüphelisi olmadan, toplum için bir bulaştırma kaynağı olabilen bir kişidir.
SARS-CoV ve MERS-CoV geçmişte büyük salgınlara
neden olmuştur.
COVID-19 hastalığının adı SARS-CoV-2 virüsünden
gelmektedir.
Karantina yeni tip koronavirüsün hem size hem de
hepimize bulaşmasını önlemeyi amaçlamaktadır.
Bulaştırma şüphelisi kişilerin veya muhtemelen
virüsü yayan kişilerin, belirli bir süreyle sınırlı olarak
tecrit edilmesi anlamına gelir. Karantinanın amacı
hastalıkların yayılmasının önlenmesidir.
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KARANTİNA

BAKIM

SIHHAT

Evde kalmak

Destek bulmak

Karantinaya alınan çocuklar

Karantina önemli bir konu. Karantina, yeni tip koronavirüsün hem size hem de hepimize bulaşmasını ve
hastalığın yayılmasını önlemeyi amaçlamaktadır. Bu
önlemler, yetkili makam – genellikle bağlı bulunduğunuz sağlık kurumu (Gesundheitsamt) – tarafından
alınır. Ne kadar karantina altında kalacağınız tam
olarak belirlenmiştir. Önlemler otomatik sona ermez,
bilakis sadece yetkili makam tarafından tekrar kaldırıldıktan sonra sona erer.

Tibbi destek:

Çocuklar karantinaya alındığında tüm
hijyenik kuralları uygulamak zor olabilir. Çocukların,
özellikle küçük çocukların, ebeveynlerinin ilgisine ve
şefkatına ihtiyacı vardır.

Siz, şahsen hasta veya hastalık şüphelisi değilseniz
bile, bulaştırma şüphelisi sayılmaktasınız.
COVID-19’da karantina tedbirleri alınıyor, çünkü bu
hastalık, yine koronavirüslerin neden olduğu SARS1
ve MERS 2 hastalık tabloları ile benzer ağırlıkta geçebilmektedir. Ancak COVID-19’un halk arasında yayılması daha kolay ve hızlı gerçekleşmektedir.
Karantina ve hijyen kurallarına tam anlamıyla
uymanız çok önemlidir – herhangi bir şikayetiniz olmasa bile. Böylece kendinizi ve diğer
insanları koruyabilirsiniz.
Korunma tedbirleri: Öksürme ve hapşırma
kurallarına uyulması, el hijyeninin sağlanması
yanı sıra sosyal mesafenin korunması, yeni tip
koronavirüsün aktarılmasını önleyebilir.
Mesafe
> 1,5 m

▶ Farklı ve mevcut bir hastalık nedeniyle
acil ilaca veya bir doktor tedavisine ihtiyaç
duyuyorsanız, aile hekiminize veya uzman
hekiminize başvurun.
▶ Neye ihtiyacınız olduğunu ve karantina altında
bulunduğunuzu bildirin.
▶ Karantinaya uyulmasını engelleyebilecek tıbbi
sorunlarda, sağlık kurumunuza başvurun.
Hasta hissediyorsanız veya aşağıdaki belirtilere
sahipseniz bir an evvel sağlık kurumunuza
başvurun: Öksürük, nezle, enfeksiyona
bağlı solunum yetmezliği, ateş.
www.rki.de/mein-gesundheitsamt
Hayati tehlike yaratan akut hastalıklarda, zehirlenmelerde veya ağır yaralanmalarda Acil Çağrı
Merkezi (112)’yi arayın. Bir acil çağrı sırasında
genel kurallara uyun ve karantina altında olduğunuzu belirtin!
Gıdaların temini:
▶ Aile üyelerinizden, arkadaşlarınızdan veya
komşularınızdan, size yardım etmelerini
rica edin. Gıdaları sadece kapınızın önüne
bırakmaları da yeterlidir.
▶ Ayrıca gerektiğinde itfaiye, Yardım Örgütü (THW)
veya belediyedeki gönüllü yardımseverler de destek
sağlar.

Severe Acute Respiratory Syndrome
(Şiddetli Akut Solunum Yetmezliği Sendromu)
2
Middle East Respiratory Syndrome (Orta Doğu Solunum Sendromu)
1

▶ Elinizden geldiğince hijyen kurallarına uymaya
çalışın ve bireysel çözümlere yönelin.
▶ Bu konuylan ilgili tüm sorularınızı bağlı bulunduğunuz sağlık kurumu cevaplayacaktır.

Ruh sağlığını koruma
Bir karantina sırasında psikososyal sorunlar yaşanabilir. Bunlar örneğin bir bulaşma korkusu ve kaygısı,
tecrit edilmişlik duygusu, yalnızlık, gerginlik veya
uyku bozukluklarıdır.
▶ İnsanlarla doğrudan temasınızın olmaması gerekiyorsa da, arkadaşlarınız ve aile üyeleriniz ile telefon,
internet veya başka medyalar üzerinden irtibatınızı
koruyun.
▶ Sıkıntılı durumlarda size ayrıca neyin yardımının
dokunabileceğini düşünün.
▶ Mevcut telefonla yardım hizmetlerinden faydalanın,
örn. psikolojik destek hattı veya kriz hizmetleri.
▶ Evde karantina şartları altında da spor yapma
olanaklarından faydalanın (örn. bir ev egzersiz
aleti yardımıyla veya basit jimnastik
egzersizleri yapın). Böylece fit kalırsınız
ve negatif stresten kurtulursunuz.
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HASTALAR VE YAKINLARI İÇİN

Kesinleşmiş COVID-19
hastalığında evde izolasyon

EVDE İZOLASYON
Sizde, şu anda hafif belirtilere sahip bir COVID-19 teşhis edilmiştir. Bu nedenle sizin için bir evde izolasyon düzenlenmiştir.
Bu tedbirin amacı, yeni tip koronavirüsün daha fazla yayılmasını
önlemektir.
Virüs kolayca aktarılabilir ve ayrıca COVID-19 hastalığı çok ağır
da seyredebilir.
Durumunuzun kötüleşmesi halinde lütfen gecikmeden
aile hekiminizi bilgilendirin.
Sizinle aynı evde yaşayan ve izolasyon sırasında yanınızda
bulunacak yakınlarınızın sağlık durumu iyi olmalı ve öncesinde
hastalıkları olmamalıdır.
Risk faktörlerine sahip insanlar imkâna bağlı olarak
sizinle aynı evde barınmamalıdır:
–	baskılanmış bağışıklık sistemine,
– kronik temel hastalıklara sahip kişiler
– veya ileri yaştaki insanlar

Evdeki yakınlarla temas
Mümkün olduğu kadar az
▶ Mümkün olduğunca, sadece size destek sağlayan evdeki
yakınlarınızla temas etmelisiniz.
▶ Temas sırasında siz ve yakınlarınız en az 1,5 m
mesafeyi korumalı ve her defasında ağız burun
koruması kullanmalısınız.
▶ Tüm diğer insanlar sizinle aynı odada kalmamalı veya
en iyisi başka bir yerde barındırılmalıdır.

Ev dışındaki insanlarla temas
▶ Örneğin postacılar, kargo çalışanları, komşular, arkadaşlar, yakınlar ile kişisel temastan kaçınılmalıdır.
▶ Teslimatları evin veya dairenin giriş kapısının önüne
bıraktırın.
▶ Temasın kaçınılmaz olduğu durumlarda bir ağız
burun koruması takın ve bu insanlarla aranızda
mümkün olduğu kadar mesafe bırakın.

Ev içinde barınma
▶ Mümkün olduğunca diğer insanlardan ayrı bağımsız
bir odada barındırılmanız gerekir.
▶ Tüm odaların düzenli havalandırılmasını sağlayın.
▶ Mutfak, koridor, banyo ve ortak kullanılan diğer mekânları,
gerektiğinden fazla kullanmayın.
▶ Siz ve yakınlarınız yemeklerinizi mümkün olduğunca ayrı
zamanlarda ve ayrı yerlerde yiyin.

HİJYEN

Öksürme ve hapşırma kuralları
▶ Diğer insanlarla aranızda mümkün olduğunca
mesafe bırakın (en az 1,5 m).

Mesafe
> 1 ,5 m

▶ Öksürürken ve hapşırırken sırtınızı dönün.
▶ Diğer insanları korumak için dirseğinizin içine veya
tek kullanımlık bir mendilin için öksürün veya
hapşırın ve bunu bir an önce kapaklı bir çöp kutusuna atın.

El hijyeni kurallarını dikkate alma
▶ Tokalaşmaktan kaçının.
▶ Ellerinizi düzenli ve titiz bir şekilde su ve sabunla
yıkayın, özellikle burun temizliği, hapşırma ve
öksürme sonrasında. Bu sayede patojenler neredeyse
tamamen ortadan kaldırılabilmektedir.
▶ Ellerinizi en azından 20 – 30 saniye boyunca su ve
sabunla yıkayın
–
–
–
–
–
–

diğer insanlarla her temastan önce ve sonra
yemek hazırlamadan önce
yemekten önce
tuvalete çıktıktan sonra
eller görünür bir şekilde kirlendikten sonra her zaman
hasta kişiyle veya onun yakınındaki ortamda her temastan
sonra.

▶ Gözle görünmeyen kirlenmelerde alkol bazlı, cilde zarar
vermeyen el dezenfektanları kullanabilirsiniz. Aşağıdaki
tanımlara dikkat edin:
–	„begrenzt viruzid“ (sınırlı virüsit) VEYA
–	„begrenzt viruzid PLUS“ (sınırlı virüsit PLUS) VEYA
–	„viruzid“ (virüsit)
Güvenlik notlarını dikkate alın.
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HASTALAR VE YAKINLARI İÇİN

Kesinleşmiş COVID-19 hastalığında evde izolasyona dair notlar

▶ Tek kullanımlık havlu kağıtlar kullanın veya havlularınızı
nemlendiğinde değiştirin.

SAĞLIK ŞİKAYETLERİ

▶ Sağlıklı kişiler hasta kişilerle aynı havluları kullanmamalıdır.

Şikayetler artıyorsa

▶ Evdeki her kişinin sadece kendi kişisel havlusunu kullanmasına
dikkat edin.

Ayakta tedavi sağlayan doktor ve yetkili sağlık kurumu
sizinle görüşmek suretiyle acil durumda – örneğin
şikayetler arttığında – normal çalışma saatleri dışında
da kiminle irtibata geçebileceğiniz konusunu, birlikte
belirlemelidir.

TEMİZLİK

Temizlik ve dezenfeksiyon

Evdeki yakınlar ve hastalık belirtileri

▶ Banyo ve tuvalet yüzeylerini günde birkaç kere temizleyin.

Evdeki tüm yakınlar I kategorisi temas eden kişiler sayılır ve ev
karantinası altında bulunur. İzole edilmiş COVID-19 hastasıyla
son temaslarından itibaren 14 güne kadar veya bunun izolasyon1'den taburcu edilmesinden sonra1

▶ Evinizde temizlik malzemeleri ve yüzey dezenfektanı
kullanıyorsanız ise, aşağıdaki tanımlara dikkat edin:

▶ Her gün yetkili sağlık kurumunu kendi sağlık
durumunuz hakkında bilgilendirmelisiniz

▶ Sık temas edilen yüzeyleri (Komodinler, yatak çerçevesi,
akıllı telefonlar, tabletler, vs.) günde en az bir kez temizleyin.

–	„begrenzt viruzid“ (sınırlı virüsit) VEYA
–	„begrenzt viruzid PLUS“ (sınırlı virüsit PLUS) VEYA
–	„viruzid“ (virüsit)
Güvenlik notlarını dikkate alın.

Çamaşırlar
▶ Hasta kişinin çamaşırlarını en az 60°C sıcaklıkta
yıkayın!
▶ Hasta kişinin çamaşırlarını ayrı bir çamaşır
sepetinde toplayın.
▶ Çamaşırları silkelemeyin. Cildin ve kıyafetlerin kirlenmiş
malzemelerle doğrudan temasını önleyin.
▶ Normal çamaşır deterjanı kullanın ve iyice kurutmaya
dikkat edin.

ÇÖPLERİN ATILMASI
▶ Hasta kişinin oluşturduğu çöpleri – Mendil vesaire –
içeren çöp torbası, hastanın odasında, kapatılabilir
bir haznede muhafaza edilmelidir.
▶ Ağzını düğümlediğiniz çöp torbasını diğer atıklar çöpüyle atın.

▶ Kendinizi hastalık belirtileri bakımından
gözlemlemelisiniz
▶ Hastalık belirtilerini tam olarak belgelemelisiniz
(bakınız www.rki.de/covid-19-kontaktpersonen)
Bir SARS-CoV-2 enfeksiyonunu işaret edebilecek şikayetlerin
(Ateş, öksürük vesaire) ortaya çıkması halinde siz hastalık
şüphelisi sayılırsınız. Bu durumda müteakip bir teşhis yapılarak
vaziyet açıklığa kavuşturulmalıdır.
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