
alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

SporEtkinlikler

26 Haziran itibarı ile korona önlemleri özeti   
 

Korona bulaşı sayısı hızla düştü ve daha fazla insan aşılandı.  
26 Haziran'da normalleşme planının 4. aşamasını hayata geçiriyor ve her yeri 1,5 metrelik mesafe şartı ile açıyoruz.  

Korona giriş sertifikaları ile daha fazla normalleşme mümkün.

18 Haziran 2021

Restoran ve kafeler

Sabit oturma yeri zorunlu. 

 
Korona giriş sertifikaları ile: 
•     Gece klüpleri ve diskotekler açık.

General

Ağız maskesi zorunluluğu

Düzenli açılış saatleri. 

 
Alan büyüklüğüne bağlı olarak 
maksimum ziyaretçi sayısı. 

 

1,5 metrelik mesafe kuralı zorunlu. 

 
Korona giriş sertifikaları ile: 
•     Ziyaretçi kapasitesinin %100'ü 

kullanılabilir. 
•     1,5 metrelik mesafe kuralı zorunlu 

değil. 

30 Haziran itibarı ile etkinliklere izin 
verilmektedir. 

 
25 Haziran itibarı ile birkaç gün süren 
etkinliklere izin verilmektedir. 

 
Korona giriş sertifikaları ile: 
•     1,5 metrelik mesafe kuralı zorunlu 

değil.

Sanat ve kültür

Her yer açık. 

 
Gösteriler sırasında sabit oturma yeri 
zorunlu.

Rekreasyo

Her yer açık.

Mağaza ve market alışverişi

Her yer açık. 

 
Saat 22:00’den sonra alkol satışı yasağı 
yok.

İş

Mümkünse çalışma süresinin yarısında 
evden çalışın. Korona giriş sertifikaları 

Korona giriş sertifikası için ziyaretçiler, en fazla 
40 saat önceden test yaptırmalı, aşı olduğuna 
dair belgeyi yanında bulundurmalı veya 
maksimum 6 ay öncesine ait bir iyileşme belgesi 
göstermeli. 
 

Toplu taşıma ve özel ulaşımda 

 

İstasyon ve hava alanlarında 

 

Orta öğretimde

Eğitim

İlköğretim ve orta öğretim açık. 

 

Mbo, Hbo ve Wo koşullu olarak açık.

Seyircili maçlar dahil olmak üzere her 
etkinlik serbest. 

 
Spor sırasında 1,5 metrelik mesafe 
zorunlu değil. 

 
Korona giriş sertifikaları ile: 
•     Profesyonel oynanan maçlarda daha 

fazla seyirci olabilir.

İstisnai durum ve koşullar için:   
rijksoverheid.nl/coronavirus 

ya da 0800-1351 numaralı  
telefonu arayınız. 

Şikayetleriniz mi var?  
 
Evde kalın ve hemen test 
yaptırın.

Test1,5 metrelik mesafeyi 
koruyun. 
Rahat olabilmeleri için 
başkalarına mesafe tanıyın.

 .

MesafeEllerinizi sık sık yıkayın. 
 
Dirseğinizin iç kısmına 
hapşırın ve öksürün.

Yıkama

Temel kurallar

 .
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