Corona virüsü (SARS-CoV-2):

Beraberce sağlıklı
kalın!
Pek sayın ziyaretçiler,
kamusal yaşam Corona virüsü enfeksiyonlarının artıcı şekilde ortaya çıkmış
olmasıyla etkilenmiştir. Biz sizi ve bizim elemanlarımızı mümkün olduğu
kadar iyi şekilde korumak istiyoruz.
Corona virünün özellikle insanlar arasında direk kontakt aracılığı ile bulaşmasından dolayı, biz şu
zamanda alışagelmiş el sıkarak selamlaşmaktan feragat etmiş bulunuyoruz – bunu lütfen anlayışlı
karşılayınız. Biz ayrıca binalarımızı daha fazla desinfeksiyon vericilerle donattık. Lütfen bunları
binalarımıza girerken ve binalarımızı terkederken kullanınız.
Bunların haricinde Robert-Koch-Enstitüsü ellerin sık sık ve sabun kullanarak özenle en az 20 saniye
süreyle yıkanmasını tavsiye etmektedir. Yakınlarda bir lavabonun bulunmaması durumunda,
ellerin dezenfeksiyonunda alkol içerikli çözeltiler, jeller veya mendiller yardımcı olurlar.
Ayrıca: Bir Ağız-Burun-Maskesi kullanmanın sağlıklı bir kişinin hastalık kapma risikosunu azalttığı
hakkında şimdiye kadar yeterli kanıtlar bulunmamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO)
görüşüne göre bir maske taşımak yanlış güvenlik hissinin oluşmasına yolaçabilir: Karasızlık halinde
üstelik elleri yıkamak gibi başlıca hijyen önlemleri ihmal edilebilir.
Fakat her şeyden önce geçerli olan: Kim kendisini hasta hissediyorsa, doktoru ile kontak kurmalıdır
ve kararsızlık durumunda, iş arkadaşlarını, müşterilerini ve/veya partnerini tehlikeye sokmamak
için, evde kalmalıdır. Biz bu tavsiyeleri bizim iş arkadaşlarımıza da yaptık – eğer bu gerekçelerle
önümüzdeki günlerde ve haftalarda termin ertelemeleri meydana gelirse, bizleri mazur görmenizi
rica ederiz, çünkü bununla her şeyden önce sizin sağlığınızı düşünmekteyiz. Bizim „yol göstericilik“
sloganımıza tam sadık kalarak: burada sizin ve bizim kendimiz için mesuliyeti üstleniyoruz –
çünkü sonuçta birlikte sağlıklı kalmayı istiyoruz.
Anlayışınız için şimdiden kalpten teşekkürlerimizi sunarız!
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Corona virüsü? Beni hiç hesaba katma!

…
Bizim hijyen konusundaki 10 öğütlerimizle
kişisel risikonuzu belirgin şekilde azaltırsınız:
1

2
3

Ellerinizi sık sık ve özenli olarak sabunla
yıkayınız – en azından 20 saniye! Alternatif olarak alkol içeren çözeltiler, jeller
veya mendiller dezenfeksiyona yardımcı olurlar.
El kontağından kaçınınız ve el sıkarak
selamlaşmaktan feragat ediniz.
Mahallinde yapılacak terminleri kaçınılmaz olanlarla sınırlayınız – çoğu kez online konferanslar veya telefonlaşmalar
iyi bir alternatiftir.

4

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza
dokunmaktan kaçınınız.

5

Öksürürken veya hapşırırken diğerleri ile aranızda mümkün olduğu kadar
büyük mesafe bırakınız ve başka yöne
dönünüz.

6

Avucunuzun veya bir kumaş mendilin
içine öksürmek veya hapşırmak yerine
bir defalık mendiller kullanın.

7

Bir defalık mendillerinizi mümkün olduğunca hemen geçirmez olarak kapatılan bir çöp kabına koyunuz.

8

Yanınızda mendil yokmu? Giyeceğinizin koluna veya dirseğinizin iç kısmına
öksürünüz veya hapşırınız.

9

Odaları günde bir çok defalar uzun dakikalar boyunca havalandırınız. Bu şekilde havadaki virüslerin sayısı azalmış
olur ve mukoza dokularının kuruması
engellenir.

10

Fazla dolu olan odalardan insan topluluklarından mümkün olduğu kadar
kaçınınız.

Sağlıklı kalınız!

