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Mülteci kabul merkezinden hizmet alan için Koronavirüs 

durumunda nasıl davranılması gerektiği hakkında bilgi 

26.5.2020 

Koronavirüs öncelikli olarak, hastalığa yakalanan bir kişi öksürdüğünde ya da hapşırdığında 

damlacık bulaş yoluyla bulaşmaktadır.  Koronavirüs aynı zamanda, hastalığa yakalanmış kişi, 

örneğin, ellerinin içine öksürmüşse ve ardından başka bir insana dokunmuşsa, dokunma 

yoluyla bulaşabilmektedir. 

Mülteci kabul merkezinden hizmet alan her kişi kendisinin göstereceği etkin davranış biçimiyle 

Koronavirüsün yayılmasını yavaşlatabilir ya da engelleyebilir. Günlük yaşantı sırasında bulaşlar 

el hijyenine dikkat ederek ve başka insanlarla yakın ilişki kurmaktan kaçınarak engellenebilir. 

Bulaşların engellenmesinde önemli olan bir diğer nokta da, hastalık belirtisi gösterir bir 

durumdayken hareket etmekten ve dışarıda iş görmekten kaçınmaktır. Koronavirüs 

durumunda aynı zamanda kişinin kendi refahını (sağlığını) ve performansını gözetmesi ve 

geliştirmesi önemlidir. 

İyi bir el ve öksürme hijyenine uymaya dikkat edin.  

Mülteci kabul merkezinde ve kabul merkezinin dışında kendinizin ve başka insanların bulaş 

riskinin azalmasını, öncelikli olarak doğru bir el ve öksürme hiyjenine uyulmasına dikkat 

edilmesi sağlamaktadır.    

• Ellerinizi sıklıkla su ve sabun kullanarak özenli bir biçimde yıkayın. Ellerinizi en azından 20 

saniye süresince yıkayın. Ellerinizi iyice kurulayın. Dışarıdan içeriye geldiğinizde, 

tuvalete gittikten sonra ya da burnunuzu sümkürdüyseniz, öksürdüyseniz ya da 

hapşırdıysanız her zaman ellerinizi yıkamanız özellikle önem taşımaktadır. Mülteci kabul 

merkezine döner dönmez hemen ellerinizi yıkayın. 

• Ellerinizi  yıkayamıyorsanız, el dezenfektanı kullanın. 

• Öksürdüğünüzde ya da hapşırdığınızda, ağzınızı koruyun. Bunun için, örneğin, bir 

mendil ya da giysinizin kolunun üst tarafını kullanın. Avuç içinize öksürmeyin ya da 

hapşırmayın. Kullandığınız mendili her zaman çöpe atın. 

• Ellerinizi henüz yıkamadıysanız,  gözlerinize, burnunuza ya da ağzınıza dokumayın. 

• Birçok insanın dokunduğu yüzeylere (korkuluklar/tırabzanlar, vb.) çıplak elle 

dokunmaktan kaçının. 

• Telefonunuzun ekranını düzenli olarak temizleyin. 

• Yemek yaparken ve yemek yerken doğru hijyen kurallarına uymaya dikkat gösterin. 

• Müteci kabul merkezinde yaşıyorsanız, kendi yaşadığınız odayı ve kabul merkezinin 

herkese açık mekânlarını kendi üzerinize düşen şekilde temiz tutun. 

• Mülteci kabul merkezinin dışında yaşamaktaysanız, konutunuzu temiz tutun. 

Yakın temasları azaltın. 

Mülteci kabul merkezinde ve merkezin dışında sağlıklı insanların da yakın temaslarda 

bulunmayı azaltması önem taşımaktadır. Böylece Koronavirüsün yayılması engellenmektedir.  

• Kabul merkezindeki ve kabul merkezinin dışındaki insanlarla aranızda en az 1-2 

metrelik bir mesafe tutun. Öksüren ya da hapşıran bir kişiden uzak durun. 
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• Müteci kabul merkezinde yaşıyorsanız, kabul merkezinin herkese açık mekânlarında 

bulunmaktan elden geldiğince kaçının. 

• Kabul merkezinin dışındaki kamuya açık mekânlarda bulunmaktan kaçının. Örneğin, 

markette en kalabalık saatlerde alışveriş yapmaktan ve dükkânlarda ve alışveriş 

merkezlerinde uzun süre bulunmaktan kaçının.  

• Toplu taşıma araçlarıyla gereksiz yere yolculuk yapmaktan kaçının. Olanaklı olması 

durumunda yürüyün ya da bisiklete binin. 

• Başkalarının yanına gereksiz yere ziyarete gitmekten kaçının. Özellikle yaşlı insanların 

ve temel hastalıklardan muzdarip kişilerin yanına ziyarete gitmekten kaçının. Mülteci 

kabul merkezinin dışında yaşamaktaysanız, başkalarının gereksiz yere sizi ziyaret 

etmesinden kaçının. Örneğin, telefon ya da internet aracılığıyla iletişime geçin, ya da 

arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla dışarıda görüşün. 

• Kimseyle el sıkışmayın ya da kimseye sarılmayın. Selâmlaşmak için başka yollar bulun. 

 

Hastalık belirtisi ya da bulaşa mâruz kalma durumunda bildirimde 

bulunun 

Koronavirüs ani solunum yolu enfeksiyonuna neden olmaktadır. Hastalığın belirtileri şunlar 

olabilir: 

• ateş 

• boğaz ağrısı 

• öksürük 

• nezle 

• soluk alıp vermede çekilen güçlük  

• kas ağrıları  

 

Koronavirüs hastalığıyla birlikte aynı zamanda tat ve koku duyusu bozukluğu, yorgunluk, mide 

bulantısı ve ishal belirtilerinin de görüldüğü belirtilmiştir. Yalnızca belirtilere dayanarak, 

solunum yolu enfeksiyonuna neden olan etkenin Koronavirüs mü, yoksa başka herhangi bir 

virüs ya da bakteri mi olduğu konusunda karar verilemez. Koronavirüs bulaşı almış insanların 

çok büyük bir bölümü hastalığı hafif bir biçimde geçirmektedirler. Dünya çapında ciddi 

hastalık vakalarına ve ölüm vakalarına özellikle, örneğin, ağır boyutta bir kalp hastalığı ya da 

diyabet hastalığı bulunan 70 yaşın üzerindeki kişilerde rastlandığı gözlemlenmiştir. 

Hastalanırsanız ve hastalık belirtileri taşıyorsanız, bunu hemen mülteci kabul merkezinin 

personeline bildirin. Mülteci kabul merkezinin dışında yaşamaktaysanız, bildirimi telefonla 

yapın. Mülteci kabul merkezinin personeli, gerekli görülmesi durumunda Koronavirüs testi 

olmanız konusunda size yardım edecektir. 

Koronavirüs hastalığına yakalanmış bir kişiyle temasta bulunmuş olduğunuzu biliyorsanız, bunu 

da hemen mülteci kabul merkezinin personeline bildirin. Merkezin dışında yaşamaktaysanız, 

hastalık belirtileriniz kötüye gittiğinde ve durumunuz birdenbire kötüleştiğinde, acil durumda 

112 acil yardım numarasına telefon edebilirsiniz. 

Hastalık belirtisi gösterir bir durumda hareket etmeyin ya da işlem 

yapmayın. 

Eğer hastalık belirtileri taşımaktaysanız, hareket etmekten ya da herhangi bir işlem 

yapmaktan bütünüyle kaçınmanız önem taşımaktadır. 
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• En ufak solunum yolu enfeksiyonu belirtileri bile gösteriyorsanız, mülteci kabul 

merkezinin herkese açık mekânlarına gitmeyin. Böyle bir durumda diğer insanlarla her 

türlü yakın temaslarda bulunmaktan kaçının. 

• En ufak solunum yolu enfeksiyonu belirtileri bile gösteriyorsanız, başkalarının yanına 

ziyaret amacıyla gitmeyin. Böyle bir durumda diğer insanlarla her türlü yakın 

temaslarda bulunmaktan kaçının.  

• En ufak solunum yolu enfeksiyonu belirtileri bile taşımaktaysanız, işe ya da okula 

gitmeyin. Böyle bir durumda diğer insanlarla her türlü yakın temaslarda bulunmaktan 

kaçının. 

• En ufak solunum yolu enfeksiyonu belirtileri bile gösteriyorsanız, mülteci kabul 

merkezlerinin dışındaki topluluğa açık etkinliklere, kamusal alanlara gitmeyin ya da 

toplu taşıma araçlarına binmeyin. Böyle bir durumda diğer insanlarla her türlü yakın 

temaslarda bulunmaktan kaçının. 

• En ufak solunum yolu enfeksiyonu belirtileri bile gösteriyorsanız, mülteci kabul 

merkezlerinin dışında herhangi bir işlem yapmayın. Herhangi bir resmi yetkiliyle 

(örneğin, sığınma başvurusunun ele alınmasına ilişkin bir görüşme) ya da merkezin 

dışındaki başka bir mercîyle gerçekleştireceğinizi bildiğiniz bir görüşmeniz varsa, sağlık 

durumunu nedeniyle bu görüşmeye gidip gidemeyeceğinizden emin değilseniz, 

merkezin çalışanıyla iletişime geçin.  Mülteci kabul merkezinin dışında 

yaşamaktaysanız, telefonla iletişim kurun. 

 

Mülteci kabul merkezinde gerekli olması durumunda işlem yapın 

• Gerekli olması durumunda, mülteci kabul merkezinin çalışanından randevu alın. 

Örneğin, sağlıkla ilgili kaygılarınız ya da ailenizin sağlığı konusunda sorunlar 

bulunmaktaysa, sıkıntıların ve sorunların daha kötüye gitmemesi amacıyla merkezin 

çalışanlarıyla iletişime geçmenizde yarar vardır. Mülteci kabul merkezinin dışında 

yaşamaktaysanız, gerekli durumda merkezle telefon aracılığıyla iletişim kurun. 

• Mülteci kabul merkezinde gerçekleşeceğini bildiğiniz bir görüşmeniz varsa ve bu 

görüşmeden önce sizde hastalık belirtileri başgösterirse ya da hastalığa yakalanmış bir 

kişiyle temasta bulunmuş olduğunuzu biliyorsanız, bunu hemen merkezin personeline 

bildirin. Mülteci kabul merkezinin dışında yaşamaktaysanız, bildirimi telefonla yapın.  

• Mülteci kabul merkezinin personeli, gerekliliğine ve olanaklılığına bakarak görüşmeleri 

uzaktan temas yoluyla da düzenleyebilir. . 

 

Refahınıza (sağlığınıza) ve etkinlik yetinize dikkat edin. 

Aktif olma ve insanın kendi fiziksel, ruhsal ve sosyal yetilerini çok yönlü bir biçimde kullanması, 

refahı ve etkinlik yetisini ayakta tutar. 

• Günlük olarak hareket edin. Hareket etmek amacıyla dışarıya çıkın. Olanaklar 

dahilinde, açık olan açık hava uğraş alanlarını kullanın. Dışarıya çıktığınızda, en az 1-2 

metrelik bir güvenlik mesafesini korumayı unutmayın. 

• Düzenli beslenin. Aynı zamanda, yeterince sıvı almaya dikkat edin. 

• Yeterince uyumaya çabalayın. Günlük yaşantı ritminizin düzenini koruyun. Düzenli  

gündelik yaşantı ritimlerine uymayı bırakmayın. 

• Arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla olağandışı süre içinde de iletişime geçin. İletişimi 

sürdürmek için, örneğin, telefon ya da bilgisayar kullanın. Biriyle yüz yüze 

görüşecekseniz, tercihen dışarıda görüşün ve aranızda en az 1-2 metrelik bir güvenlik 

mesafesini koruyun. 
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• Gelir getirecek işlerde çalışmanız olanaklıysa, bu işlere başvurun. 

• Kitaplari okuyun. Okumanın sağlığa da yararı vardır. 

• Finlandiya’da ve mülteci kabul merkezinde eşinizle ve/ya da çocuğunuzla 

birlikteyseniz, bu Korona durumunda onun/onların desteği olun. 

• Açık bulunan kapalı uğraş alanlarını ve mekânları olanaklar dahilinde kullanın (kapalı 

yüzme havuzları, spor salonları, kütüphaneler, idman salonları). En az 1-2 metrelik bir 

güvenlik mesafesini korumayı unutmayın. 

Sizlerden ne dilemekteyiz 

• Müteci kabul merkezlerimizden hizmet alan herkesten bizlerle iyi bir işbirliği 

sürdürmelerini, sabırlı ve sakin olmalarını diliyoruz. Korona durumu sürmektedir ve 

kabul merkezinin işleyişinde değişikliklere neden olabilmektedir. Hem kendi 

güvenliğiniz, hem de başkalarının güvenliği için her zaman mülteci kabul merkezinin 

personelinin verdiği tâlîmata uyun. 

Nereden bilgi alınır 

• Gerekli durumlarda mülteci kabul merkezinin personelinden ek bilgi alabilirsiniz. 

• Göçmenlik Dairesi, mülteci kabul merkezlerinden hizmet alanlara yönelik olarak toplu 

taşıma araçlarında güvenli bir biçimde seyahat edilmesi amacıyla ” Mülteci kabul 

merkezinden hizmet alan için Koronavirüs durumunda toplu taşıma araçlarıyla 

güvenli biçimde yolculuk etme konusunda bilgi” başlıklı bir bülten hazırlamıştır. Söz 

konusu bülten farklı dillerde mevcuttur. Bülteni mülteci kabul merkezinizden 

edinebilirsiniz. 

• Yle.fi, Koronavirüse ilişkin olarak birden çok dilde yayın yapmaktadır. 

• THL.fi, Finlandiya’daki Koroavirüs durumu hakkında bilgi vermektedir. Bu internet 

sitelerinde, örneğin, öksürme ve ellerin yıkanması konularında yol gösterici bilgilere 

farklı dillerde ulaşabilirsiniz. 

• Açık bulunan kapalı uğraş alanları ve mekânlarıyla, farklı etkinliklerin ve faaliyetin 

düzenleyicileri, bu söz konusu alanlarda uyulması gereken kişi sayısı 

sınırlandırılmalarına, korunması gereken uzaklıklara ve hijyen kuralları tâlîmatına ilişkin 

olarak aydınlarıcı bilgiler vermektedirler. Her zaman verilen tâlîmata uyun. 

 


