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Sokağa çıkma yasağının hafifletilmesi ve bunun İlk yıllar için ne anlama gelmesi…
Çocuk yuvaları ve çocuk bakıcıları çocukların güvenli tutulması için personelin düzenli KOVİD testi
yapılmasını içeren yerel ve ulusal halk sağlığı yönlendirmesini takip etmektedirler. Ebeveynler ve
personelin ve öğrencilerin diğer ev sakini mensupları da haftada iki defa test edilmelidirler.
Genç çocuklar yetişkinlerden daha fazla Koronavirüsü bulaştırmazlar. İnsanların bir çoğu için- ve
özellikle çocuklar yönünden- eğer virüsü yakalanırlarsa, belirtileri hafif olacaktır.

Güvenli kalın
Çocuk yuvalarımızı güvenli tutmayı sağlama almak için
hepimizin birlikte çalışması lazımdır, dolayısıyla aşağıda
belirtilenleri yapmayı lütfen hatırlayınız:
Ellerinizi yıkamaya devam ediniz
Mümkün oldukça sosyal mesafeyi- özellikle çocuk
yuvasına ya da çocuk bakıcısına girişte - koruyunuz

Sizin veya çocuğunuzun belirtileri
varsa, test yaptırın
Testler çevrimiçi olarak www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirustest websitesinde reservasyon yaptırabilir
Test olmaya yardım için, www.nhs.uk/contact-us/get-helpwith-asking-for-a-coronavirus-test/ bakınız
Çalışan ev sakinleri mensuplarının test edilmesi ile ilgili daha
fazla bilgi için: www.gov.uk/guidance/rapid-lateral-flowtesting-for-households-and-bubbles-of-school-pupils-andstaff websitesini ziyaret ediniz

2 metre mesafeyi muhafaza edemediğiniz zaman,
yüzünüze bir maske takınız

Çocukların ve personelin çocuk yuvasında ya da çocuk bakıcılarında
maske giymelerine genel olarak ihtiyaçları olmayacaktır.

Siz ya da çocuğunuzun (ya da beraber yaşadığınız
kimsenin) belirtileri var ise, uzak durunuz

Kovid--19 ’u olan insanlardan yaklaşık 3’ünün 1’inde
belirtilerin olmadığını, ancak yine de virüsü başkalarına
geçirebileceklerini biliyoruz.
Belediye evlerinden çalışan ve hiçbir belirtileri olmayan
insanlara bedava hızlı KOVİD testi yapmayı teklif etmektedir.
Testler çevrimiçi olarak burada rezervasyon yaptırılabilir.

Sağlıklı kalınız
Aşılamalar sizi ve ailenizi korur. Çocuğunuzun
ve tüm ailenizin aşılamalarının güncelleştirilmiş
olmasını garantiye almak için GP’niz ile
konuşunuz.
Eğer hak sahibi iseniz, irtibata geçildiğiniz zaman
aşı olma teklifini kabul ediniz.
Yapabildiğiniz zaman, toplu taşımayı
kullanmaktan ziyade, çocuk yuvasına ya da
çocuk bakıcılığına yürüyün, bisiklet ya da küçük
motosiklet ile gidiniz.

Positif neticeli herkes evindeki sakinlerin hepsi ile beraber
kendini tecrit etmeye başlamalıdır.

KOVİD-19 Sağlık Şampiyonu olun

KOVİD-19 ile ilgili en son tavsiye ve yönlendirmeyi aileniz,
arkadaşlarınız ve camianın diğer fertleri ile paylaşmaya
yardım ediniz.
Daha fazla bilgi için https://www.islington.gov.uk/
social-care-and-health/coronavirus-covid-19/offer-help
websitesini ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi için

Koronavirüs ile ilgili sorularınız için çocuk yuvanız ya da çocuk bakıcınız ile irtibata geçebilirsiniz. Sağlık Ziyaretciniz de
kaygılarınız ile ilgili olarak, örnek olarak Zenci, Asyalı ya da Etnik Azınlık gruplardan iseniz ya da evde dede-nineniz ya da
korunmasız aile ferdiniz varsa, sizin ile konuşmaktan memnun olacaktır.
Bright Start Islington Health Visiting: www.whittington.nhs.uk/brightstarthvislington bakınız ya da telefon ediniz
Bingfield Health Centre: 020 7527 1610
River Place: 020 3316 8461
Highbury Grange Health Centre: 020 3316 8012

