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Mülteci kabul merkezinden hizmet alan kişi: Koronavirüs 
salgını sırasında Ramazan ayını geçirme hakkında bilgi 
Sizin Ramazan ayını geçirdiğiniz sırada da koronavirüs durumunu dikkate almanız 
gerekmektedir. 

Her insanın kendi davranışının bulaşma vakalarının engellenmesindeki etkisi büyüktür. Herkesin 
yükümlülüğü, sorumlu bir biçimde davranmaktır. Bulaşma vakalarının mülteci kabul 
merkezinde ve merkezin dışında yayılmaması için elinizden gelenin en iyisini yapmanız 
gerekmektedir. 

Koronavirüs en başta, hastalığa yakalanan bir kişi öksürdüğünde ya da hapşırdığında 
damlacık bulaş yoluyla bulaşmaktadır. 

Aşağıda belirtilen yollar Ramazan ayının geçirilişi sırasında koronavirüsün 
yayılmasını önlemeye yardımcı olacaktır: 

1. Kamuya açık yerlerden, insan gruplarından ve toplanma durumlarından kaçının. 
 

2. Katılımcı sayısı düşük bile olsa, özel toplanma durumlarından ve en yakın çevrenizin 
dışındaki insanlarla görüşmekten kaçının. Diğer insanlarla teması en aza indirin. 
 

3. Gereksiz hareketlerden, seyahatlerden ve insanları ziyaret etmekten kaçının. Mülteci 
kabul merkezinin dışında yaşamaktaysanız, evinize insanları davet etmekten kaçının. 
 

4. İyi bir el ve öksürük hijyenine (temizliğine) dikkat edin. Ellerinizi sıklıkla su ve sabun 
kullanarak özenli bir biçimde yıkayın. Giysinizin koluna öksürün. 
 

5. Diğer insanlarla aranızda en az 2 metrelik bir mesafe tutun. El sıkışmayın ya da 
sarılmayın. 
 

6. Yapılan tavsiyeler doğrultusunda bir yüz maskesi kullanın. 
 

7. Hastalık belirtisi gösterir bir durumdayken mülteci merkezinde ya da merkezin ya da 
evinizin dışında hareket etmeyin ya da işlem yapmayın. 
 

8. Belirtileri ve hastalığa maruz kalma durumunu hemen mülteci kabul merkezine bildirin. 
 

9. Mülteci kabul merkezinin personelinin ve diğer yetkililerin verdiği yol gösterici bilgilere 
uyun. 

 
Ramazan ayının geçirilişine ilişkin aydınlatıcı bilgileri, örneğin, Finlandiya İslâm Cemaati’nin 
(Suomen Islamilainen Yhdyskunta) internet sitesinden edinebilirsiniz: rabita.fi. 
 
Mülteci kabul merkezinden bütün hizmet alanların iyi bir işbirliği sürdürmelerini, sabırlı ve 
sakin olmalarını rica ediyoruz. Gerekli olması durumunda mülteci kabul merkezinin 
personelinden konuya ilişkin bilgi alabilirsiniz. 
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