Türkisch

Maske kullanma zorunluluğu ve ağız burun koruyucu maske kullanımı hakkında bilgiler
NRW’de maske zorunluluğu
22 Nisan’dan itibaren Bonn’da maske kullanma zorunluluğu yürülüye girdi. Bu ağız burun koruyucu maskeler takma
anlamına gelir. Ayrıca yüz, günlük, geçici veya toplumsal maskeler olarak da anlandırılır. Bu maskeler çoğunlukla
basit, evde dikilen kumaş maskelerdir (pamuk).
Kimler maske kullanmak zorundadır?
Altı yaşından küçük çocuklar hariç HERKES maske kullanmak zorundadır.
Maskeler nereden satın alınabilir?
Günlük maskeler (geçici maskeler) Bonn’daki birçok yerden satın alınabilir: Örneğin dükkanlarda, terzilerde veya
pazarlarda maskeler bulunabilir. Vitrindeki bildirimlere dikkat ediniz!
Dikiş talimatlarını bir çok dilde (Almanca, Arapça, Fransızca, Somalice, İspanyolca ve Urduca) bu sayfada bulabilirsiniz:
https://www.integration-in-bonn.de/startseite/aktuelles/detail/news/wichtig-und-nuetzlich-mund-nasenschutzmasken-aktionen-und-informationen-in-bonn.html. Diğer dillerdeki dikiş talimatları bu sayfada bulabilirsiniz:
https://www.essen.de/gesundheit/coronavirus_6.de.html
Nerelerde maske kullanmak zorunludur?
- tüm mağazalarda ve sergi salonlarında
- pazarlarda ve alışveriş merkezlerinde
- gastronomi işletmelerinde yemek ve içecek sipariş verirken ve alırken
- zanaat ve hizmet işletmelerinde, müşteriye eğer 1,50 metrelik mesafe koyulamıyorsa
- doktorlarda ve benzeri sağlık merkezlerinde
- toplu taşıma araçlarında (otobüs, tramvay ve trenler)
Maskeler nasıl temizlenmeli?
Lütfen kumaş masklerini atmayınız! Maskeler kullanıldıktan sonra, temizlenmesi gerekir. Temizleme örnekleri:
- Maskeyi sıcak ütülemek
- çamaşır makinesinde 60 derecede yıkamak veya maskeyi çamaşır deterjanı içeren sıcak suyun içınde uzun bir
sopayla ileri geri çevirip, su soğuduktan sonra, maskeyi sıkıp kurulamak.
- 30 dakika boyunca 80 dereceye ısıtılmış temiz fırına koymak (sadece pamuktan olan kumaş maskeler)
Bu arada: Maskenin sizi ve diğer insanları koruması için, maskeyi takmadan önce ve çıkardıktan sonra ellerinizi iyice
yıkamalısınız.
Önemli: Maske tek başına koruma sağlamaz! Dikkate alınması gereken diğer şeyler:
- Ellerinizi yıkayınız! Mümkün olduğunca sık, özellikle eve geldiğinizde ve yemek yemeden önce. 30 saniye boyunca
sabun ve ılık suyla yıkanyınız! Sonra iyice kurutun!
- Diğer insanlara mesafenizi koruyun (en az 1,50 metre)
- Elinize hapşırıp öksürmeyin, kolunuzun iç tarafını, kıvrımını kullanın!
- Hastalandığınız anda, önce doktorunuzu arayın. Aramadan gitmeyin! Doktor size telefonda ne yapılması
gerektiğini söyleyecektir.
Bonn’dan güncel haberler: https://www.bonn.de/themen-entdecken/gesundheitverbraucherschutz/coronavirus.php
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