Landratsamt Nürnberger Land
Koronavirüsü - Önemli Bilgiler

„Bayerischer Rundfunk“ Korona krizi hakkında güncel önemli gelişmeleri ve bilgileri farklı dillerde
sunmaktadır:
 Türkçe: https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/korona-viruesue-bavyera-tuerk-dilindesundugumuz-yardim,RtOJPSz
 Arapça: https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/coronavirus-bayern-hilfe-auf-arabisch,RtOUvoN
Koronavirüs salgını Almanya’da ve tüm dünyada çok çabuk yayılmaktadır. Yeni enfeksiyon sayıları
günbegün artıyor. Çoğu insan için yeni kaynaklı hastalık zararsız seyreder. 50 yaş üzerindekilerin ve daha
önce aşağıdaki rahatsızlıklardan birini yaşamış kişilerin hastalığı ağır geçirme riski daha yüksektir:






Kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları
Diyabet
Kronik solunum rahatsızlıkları ve karaciğer ve böbrek hastalıkları
Kanser
İlaç kullanma (kortizon vb.) veya bağışıklık sistemini zayıflatan hastalıklar

Almanya'nın bazı yerlerinde olduğu gibi, yetkililer sonbahar ve kış aylarında korona vakalarının sayısında
keskin bir artış bekliyorlar. Aynı anda çok fazla insan ciddi şekilde hastalanırsa, sağlık sistemi bu vakaların
hepsi ile başetmekte zorlanır. Bu nedenle, virüsün daha da yayılmasının mümkün olduğunca engellenmesi
için, bazi bölgelerde uyulması mecburi kısıtlamalar ve yasaklar yeniden sıkı hale getiriliyor.
 Bulunduğunuz bölgede nelerin gerekli olduğu konusunda kendinizi düzenli olarak bilgilendirmenizi rica ediyoruz!

Bavyera eyaleti, yerel enfeksiyona bağlı olarak üç farklı düzeyde önlemin yürürlüğe girmesini şart koştu.

Bavyera için „Korona trafik ışığı"

Kaynak: Bayern.de, tercüme ve revize Landratsamt Nürnberger Land

7 günlük insidans, pozitif bulguların sayısını, yani çeşitli laboratuvarların ve test kurumlarının son yedi gün
içinde sağlık departmanına bildirdiği SARS-CoV-2 koronavirüs ile doğrulanmış enfeksiyonların sayısını
gösterir. Bu ilk rakam, 170.000 civarında insanın yaşadığı tüm Nürnberger Land bölgesini ifade etmektedir.
Değeri Almanya genelinde karşılaştırılabilir kılmak için 100.000 kişiye dönüştürülüyor.
Landratsamt Nürnberger Land bu rakamları basın bültenlerinde bildirir ve bunları diğer yetkililere iletir:
Eyalet düzeyinde: LGL, Eyalet Sağlık ve Gıda Güvenliği Dairesi: Detayli bilgi için tikla

Federal düzeyinde: RKI, Robert Koch Enstitüsü: Detaylı bilgi için tıkla

Bu rakamların LGL ve RKI sitesinde görünmesinde gecikmeler olabilir. En son LGL sayıları „trafik ışığı”
için önemlidir. Bu seviye için belirleyici olan sayı 100.000 kişi başına 35 veya 50'yi art arda yedi gün içerisinde azalırsa, trafik ışığı sarı veya kırmızı renkte kalır. Sayıya bir günde tekrar ulaşılırsa, sayım yeniden
başlar. Ulaşılan en yüksek uyarı seviyesi en az bir hafta geçerlidir. İki uyarı seviyesinden birine ulaşan tüm
ilçelerin ve bağımsız şehirlerin bir listesi burada bulunabilir: https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/

 Lütfen geçerli kurallara uyun. Toplu buluşma aktivitelerinizi gerekli olup olmadığını
düşünün.

Sorularınız için vatandaş hattımıza başvurabilirsiniz.

Bürgertelefon des Landkreises Nürnberger Land (Nürnberger Land vatandaş hattı):
Pazartesi-Perşembe saat 8 ile 15 arası,
Cuma günleri saat 8 ile 12:30 arası,
Telefon: 09123 950 6299
İhtiyacı olanlar için Türkçe konuşan eleman organize edebiliriz.

Basit önlemlerle siz hem kendinizin hemde diğer insanların bu hastalığa bulaşmasını önleyebilirsiniz.
Bu bilgi sayfasını lütfen ailenize ve çevrenize dağıtınız.

Anlayışınız için teşekkürler. SAĞLIKLI KALIN.

Lauf a.d. Pegnitz, 26.10.2020

Landratsamt Nürnberger Land

