Corona virüsünü kontrol altına almak için alınması
gereken daha katı önlemler
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23 Mart Pazartesi günü, Corona virüsü salgınıyla mücadele etmek için
hükumet bazı ek önlemler açıkladı. Başbakan Mark Rutte, Adalet ve Güvenlik
Bakanı Ferd Grapperhaus, Sağlık Bakanı Hugo de Jonge ve Sağlık Yardımı
Bakanı Martin van Rijn bir basın toplantısıyla yeni önlemleri duyurdu.
Önlemler, Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) tavsiyelerine göre
belirlenmiştir.
Yeni ve katılaştırılmış önlemler aşağıdaki gibidir:
◼ Mümkün olabildiğince evde kalın. Evinizden yalnızca, evden çalışma imkanınız yoksa işe gitmek, temel
ihtiyaçlarınızı almak veya başkalarına yardımcı olmak için ayrılın. Biraz temiz hava almak için dışarı
çıkabilirsiniz ancak bunu gruplar halinde yapmayın. Diğer insanlarla aranızda her zaman yeterli mesafe (en
az 1,5 metre) olduğundan emin olun ve tüm sosyal aktivitelerden ve insanlarla bir araya gelmekten kaçının.
Evde: ziyaretçi sayınızı 3 kişiyle sınırlandırın ve birbirinizle aranızda (1,5 m) yeterli mesafe bırakın.
◼ Daha önce olduğu gibi, öksürüğünüz veya soğuk algınlığınız varsa: evde kalın. Evinizdeki birinin ateşi
yükselirse, tüm ev halkı evde kalmalıdır. Bu önlemler, kendileri hasta olmadığı sürece hayati sektörlerde ve
hayati süreçlerde çalışan önemli çalışanlar için geçerli değildir.
◼ 1 Haziran tarihine kadar, 100 kişiden az da olsa tüm kalabalık etkinlikler yasaklanmıştır. Bu mevcut yasağın
(6 Nisan tarihine kadar uygulanacak olan) daha da kısıtlanmış halidir. Cenazeler ve dini evlilik törenleri
istisna sayılmaktadır. Yakında bu konuda daha fazla bilgi verilecektir.
◼ Toplu taşıma araçları ve mağazalarda insanların gerekli mesafeyi koruduğundan emin olmak için önlemler
alınmalıdır. Örneğin, mağazalarda aynı anda bulunacak kişi sayısı kısıtlanabilir.
◼ Kuaför ve güzellik salonları gibi yerleşik sektörlerle temasta olan işletmeler 6 Nisan tarihine kadar
kapatılmalıdır. Fizyoterapistler gibi diğer meslek grupları, mümkünse görüntülü arama aracılığıyla
çalışmaya teşvik edilecektir.
◼ Kumarhaneler de yiyecek içecek servisi veren işletmelerle aynı kısıtlamalara tabi tutulacak ve 24 Mart 2020
tarihinden itibaren kapatılacaktır.
◼ Tatil parkları gibi kuruluşlar, insanların birbirinden 1,5 metre uzakta durmalarını sağlayacak önlemler
almalıdır. Bunun yerine getirilmemesi halinde, yerel yetkililer bu yerlerin kapatılmasını emredebilir.
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◼ Belediye başkanları, insanların bir araya gelmesine izin verilmeyen parklar, plajlar veya mahalleler gibi
alanları belirleyebilir. Yetkililer, birbirleri arasında 1,5 metre mesafeyi korumayan 3 veya daha fazla kişiden
oluşan gruplara karşı işlem yapabilir. Bu kural, çocuklar ya da aileler gibi aynı evde yaşayan kişiler için
geçerli değildir.
◼ Ülkenin bazı bölgelerinde tüketicilere yiyecek ulaştırma konusunda önemli rol oynadıkları için kalabalık
oluşturma konusundaki yasak pazar yerleri için geçerli değildir. Belediyeler ve market yöneticileri, halkın
yeterli mesafeyi koruduğundan emin olmak için yöntemler geliştirecektir.
◼ Hükümet aynı zamanda mevcut önlemlerin de daha verimli bir şekilde yürütülmesini istemektedir.
Belediye başkanları, icra faaliyetlerini daha kolay ve daha hızlı bir şekilde yürütmek için bir acil durum
tüzüğü çıkarma seçeneğine sahip olacaklar. Aynı zamanda belediye başkanları park, plaj ve kamp alanları
gibi belirli bölgelerin kapatılmasını da emredebilir. Kuralları ihlal eden kişiler para cezasına çarptırılabilir.
Daha önceden yayınlanan önlemler geçerliliğini korumaktadır. Daha fazla bilgi için Hollanda’da Corona
virüsü ile mücadele yaklaşımı makalesini okuyun.
Önlemler, sağlık sisteminin bu durumun üstesinden gelebildiğinden ve en çok ihtiyaç duyan kişilere yardım
etmek için yeterli kapasiteye sahip olduğundan emin olmak için Hollanda’nın yaklaşımıyla tutarlıdır. Bu tutum ve
önlemler Salgın Yönetim Ekibi’nin tavsiyelerine dayanarak oluşturulmuştur. Bu ekip, Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre
Enstitüsü (RIVM) başkanı Jaap van Dissel tarafından yönetilen bir grup uzmandan oluşmaktadır.
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