
 

Koronavirüs (COVID-19) — Avustralya toplumu için 

bilgilendirme 

 

Avustralya'da hayatları kurtarın ve koronavirüsün yayılmasını 

yavaşlatmaya yardımcı olun 

EVDE KALIN 

• Gerekmedikçe evden çıkmayın. 

• Gerekmeyen aktiviteler için evden çıkmaktan kaçınmalısınız. 

• Ailenizi ya da arkadaşlarınızı evinize davet etmeyin.  

• Aşağıdaki durumlar haricinde evde kalın: 

o işe ya da eğitime gitmek (evden yapamıyorsanız) 

o market alışverişi gibi temel ihtiyaçları karşılamak (gecikmeden eve dönün) 

o kendi mahallenizde yalnız ya da bir kişiyle birlikte spor yapmaya çıkmak 

o sağlık randevularınıza gitmek ya da iyilik amaçlı ziyaretler yapmak. 

• Sağlık hizmetleri, süpermarketler, bankalar, benzin istasyonları, posta ve eve 
teslim hizmetleri açıktır. 

GÜVENDE KALIN 

• Her zaman hijyene dikkat edin, ellerinizi su ve sabunla 20 saniye yıkayın, 
öksürürken ağzınızı kapatın, gözünüze, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan 
sakının. 

• Dışarıda en az 1,5 metrelik sosyal mesafeyi koruyun. 

• El sıkışma, sarılma ve öpüşme gibi fiziksel selamlaşmalardan kaçının. 

• Nakit para yerine temassız ödeme yapın. 

• Seyahat için sakin zamanları seçin ve kalabalıktan uzak durun. 

• Doğru bilgi edinin - yalnızca güvenilir resmi bilgilere itibar edin. En son bilgiler 
için Coronavirus Australia mobil uygulamasını indirin, Coronavirus Australia 
WhatsApp hizmetine abone olun ve www.australia.gov.au adresini ziyaret edin. 

İLETİŞİMDE KALIN 

• Aile ve arkadaşlarınızı telefonla ya da çevrim içi kontrol edin. 

• Yaşlı akrabalarınızın ve risk altındaki kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılayın. 
Kapılarına bırakın. 

• Temel gönüllü örgütler ve hayır kuruluşları öncelikli ihtiyaç sahiplerine hizmet 
sunmaya devam edebilirler. 



 

Sağlık Bilgileri 

Koronavirüsün belirtileri şunlardır: 

• ateş 

• öksürük 

• boğaz ağrısı 

• bitkinlik 

• nefes darlığı 

Hastaysanız ve koronavirüs taşıma ihtimaliniz varsa tıbbi yardım alın.  

Bilgi için Ulusal Koronavirüs Yardım Hattını arayabilirsiniz. Yazılı ya da sözlü çeviri 

hizmetlerine ihtiyaç duyarsanız 131 450'yi arayın. 

Solunum zorluğu gibi ciddi belirtiler görürseniz acil tıbbi yardım için 000'ı arayın. 

Sağlık Bakanlığının İnternet sitesinde insanların güvende kalmalarına ve topluma yönelik 

riskleri en aza indirmeye yardımcı olacak İngilizce dışındaki dillerde geniş bilgi vardır. 

Fertler ve hane halkı için mali destek 

Avustralya Hükümeti Avustralyalıları koronavirüs salgınında desteklemek için mali yardımda 

bulunmaktadır. Bu yardım; destek ödemelerini, hane halkı destekleme ödemelerini ve 

superannuation'ın geçici olarak erken serbest bırakılmasını içerir. Daha fazla bilgi için 

www.serviceaustralia.gov.au adresini ziyaret edin. 

İşletmeler için mali destek 

Avustralya Hükümeti nakit akışı zorluklarını yönetmede ve çalışanlarını işten çıkarmamada 

Avustralya işletmelerini desteklemektedir. Bu yardım işletmelere nakit akışı desteğini ve mali 

açıdan sıkışmış işletmeleri rahatlatacak geçici önlemleri içerir. 

JobSeeker ödemesi 

İşletmeniz koronavirüsten önemli oranda etkilenmişse çalışanların ödemesini 

sürdürebilmeniz için maaş teşviğinden yararlanabilirsiniz. JobKeeper programı altında, 

gerekli şartları taşıyan çalışan başına en fazla 6 ay boyunca iki haftada bir $1.500 talep 

edebileceksiniz. Bu yardım personelinizi korumaya ve salgın sona erdiğinde yeniden 

başlamanıza yardımcı olacaktır. Mali destek, yararlanma şartları ve zamanlama hakkında 

daha fazla bilgi için www.business.gov.au adresinizi ziyaret edin 

Tahliye yok 

Tahliyeler eyalet ve bölge hükümetlerince 6 ay süreyle durdurulmuştur. Mal sahipleri ile 

kiracıların kısa dönemli sözleşmeleri görüşmesi önerilir. 

Seyahat kısıtlamaları 

Avustralya vatandaşı olmayan ve oturumu olmayanların Avustralya'ya girişini yasaklayan 

seyahat yasağı mevcuttur.  

Avustralya vatandaşlarının ve daimi oturum sahiplerinin eşler, bakmakla yükümlü oldukları 

küçükler, yasal vasiler ve fiili partnerler dahil yakın aile üyeleri seyahat yasağı kapsamı 

dışındadır. Bu kişiler Avustralya'ya geldiklerinde 14 gün karantina uygulamalıdır.  

Geçici vize sahipleri için bilgi 

Mevcut vizelerinin süresi dolduktan sonra Avustralya'da kalmaya devam etmek isteyenler 

vizelerini uzatmak için başvurmalıdır. Vize sahipleri durumlarına uygun yeni bir vize bulmak 

için vize seçeneklerini araştırmalı ve bunlara başvurma imkanlarını kontrol etmelidir.  

Seyahat kısıtlamaları ve vizeler hakkında daha fazla bilgi için 

www.covid19.homeaffairs.gov.au adresinizi ziyaret edin. 

https://www.business.gov.au/Risk-management/Emergency-management/Coronavirus-information-and-support-for-business

