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R!SK GRUBUNDAK! K!"!LER

• 65 ya da üstü ya!takiler
• Yüksek tansiyon, 

-diyabet, 
- kardiyovasküler hastalık, 

- kronik solunum 
yolu hastalıkları, 

- bir hastalık ya da terapiden 
dolayı ba"ı!ıklık zayıflı"ı, 

- kanser gibi hastalıkları olanlar
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Covid-19 testi pozitif çıkan hiç 
kimseyle görü#medim

Federal Kamu Sa"lı"ı Ofisi’nin 
(OFSP) öngördü$ü önlemlere 
uyuyorum : 
-Ellerimi sık sık yıkıyorum, 
-Kar!ıla!tı"ım ki!ilerle 2 metrelik 
mesafeyi koruyorum, 
-5’ten fazla ki!inin bir araya 
gelmesi yasaktır. 

Risk grubundaki ki#ilerden 
biriyim, olabildi"ince evde 
kalıyorum ve hasta ki!ilerle 
görü!müyorum. 

Covid-19 testi positif 
çıkan bir ki#iyle ya#ıyorum 
ya da yakın ili#ki halindeyim

Kendimi 10 gün karantinaya 
alıyorum*. 

Hastalık belirtileri görültü"ün-
de : bu bilgilendirme belgesinin 
«Öksürüyorum ve/ ya da ate!im 
var» bölümüne bakınız. 

Hiçbir belirti görülmüyorsa, 
normal hayatımı sürdürüyorum 
ve özellikle de risk grubundaki 
bir ki!iysem Federal Kamu Sa"lı"ı 
Ofisi’nin (OFSP) öngördü"ü ön-
lemlere uyuyorum. 

COVID-19
 AKILDA TUTULMASI GEREKEN 

NUMARALAR

Neuchâtel Hattı: 
032 889 11 00
!sviçre Hattı:

058 463 00 00
hem#ire tarafından yapılan ilk 

de$erlendirme:
 032 886 88 80 
hafta içi saat 

8’den 17:30’a kadar, 
Cumartesi saat 9:30’dan 

17:30’a kadar 
ve Pazar günü saat 

9h:30’dan 12’ye kadar.
Nöbetçi Doktor: 
0848 134 134
Çocuk Hattı:

 032 713 38 48
Hayati Aciliyetler:

144

Kendinize ili!kin riski 
belirlemek için:

coronacheck.ch

*#zolasyona ve karantinaya 
ili!kin ve çok sayıda ba!ka bilgi 
Federal Kamu Sa"lı"ı Ofisi’nin 

(OFSP) sitesi üzerinde bulunabilir:   

www.ofsp coronavirus.ch 
www.ne.ch/coronavirus

Bu !ema ve içerdi"i bilgiler Neuchâtel 
Kantonu’nda (#sviçre) geçerlidir. 
24 Mart 2020’daki durumdur. 

Risk grubundaki 
ki#ilerden biriyim

Kendi inisiyatifimle, belirtiler kaybo-
lana kadar kendimi evimde izole 
ediyorum. Normal hayatıma belir-
tiler kayboyduktan 48 saat sonra 
dönebilirim. Kendinize ili!kin riski 
belirlemek için: coronacheck.ch

E"er durumum kötüye giderse, 
hem!ire tarafından yapılan ilk 
de"erlendirme hattını !u !u nu-
maradan arayaca"ım: 032 886 
88 80 (açık oldu"u saatler için 
yandaki sayfaya bakınız). Bana 
kantondaki sekiz merkezden bi-
rinde bir görü!me ayarlanacaktır. 

Risk grubundaki ki#ilerden bi-
riyim ya da sa$lık personeliyim

$u numarayı arıyorum: 
032 886 88 80 (açık oldu"u 
saatler için sayfaya bakınız). Bana 
kantondaki sekiz merkezden bi-
rinde bir görü!me ayarlanacaktır.

Görü#mede: 
-Hastaneye yatırılıp 
yatırılmayaca$ıma,,
-Düzenli bir #ekilde izlenerek 
evde kalmama, 
-Durumumun test yapılmasını ge-
rekli kıldı"ına karar verilir. 
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