
Sayın Sakin,

Biliyor olabileceğiniz üzere COVID - 19 : 
Koronavirüs vaka sayısı Haringey ve Londra 
çapında artmaya başlamıştır.  

Bu durum her birimiz tarafından tek tek 
ciddiye alınması gereken birşeydir.  

Şu an itibariyle virüs ağırlıklı olarak genç yaş 
grupları arasında görülmektedir, ve bu birinci 
dalgada yaşanmış olan hastalık ve ölüm 
seviyelerini görmemiş olduğumuz anlamına 
gelmektedir.  

Bununla birlikte, kış mevsimine girdikçe, 
toplumumuzun daha yaşlı ve savunmasız 
üyelerine yönelik riskler büyümektedir. 

Bu nokta itibariyle yaz boyunca Covid - 19 
yönergelerini takip etmiş olan çok sayıdaki 
kişiye teşekkür etmek istiyoruz.

Eğer sizin gösterdiğiniz işbirliği olmasaydı, 
vakalardaki artışı çok daha erken görmüş 
olmamız muhtemeldi. 

Ama şimdi sevdiklerimizi gereksiz acı ve 
kederlerden korumak için elimizden gelen 
her şeyi yapma gayretlerimizi yeni baştan iki 
katına çıkarmalıyız.

Derhal harekete geçmek suretiyle NHS 
hizmetlerimizin - yani aile doktorlarımızın ve 
hastanelerimizin - aşırı yoğunluktan dolayı 
bunalmalarını önleyebiliriz.

Bu aynı zamanda dükkanlarımızın ve 
işyerlerimizin kapanmasına neden olabilecek 
ikinci bir tecrit geçirmemizi ve konut 
sakinlerine yeniden daha sert kısıtlamalar 
getirilmesini engelleyecektir.

Hiç kuşkunuz olmasın, eğer vaka sayıları 
artmaya devam ederse, hükümetin çok daha 
katı düzenlemeleriyle karşı karşıya kalacağız.

Artık bu işi başkalarına bırakamayız - eğer 
virüsü kontrol altına almak istiyorsak hepimiz 
kişisel sorumluluk üstlenmeliyiz.

Bu nedenle lütfen bu mektubun arkasındaki 
talimatları takip edin ve yaşamları ve geçim 
kaynaklarını korumaya yardımcı olun. Ayrıca 
Haringey Belediyesi’nden tavsiye ve desteğin 
nasıl alınabileceğini de bulacaksınız. 

Toplum içerisinde maske takmak, mesafemizi 
korumak, ellerimizi daha sık yıkamak küçük 
şeylerdir. Ama bunlar bir fark yaratmaktadır.

Çok daha zor, ama aynı derecede önemli 
olan şey, sosyal etkileşimlerimizi dışarıda bile 
kısıtlama zorunluluğumuzdur. Çocuklar da 
dahil olmak üzere, karıştığımız kişi sayısını 
sınırlandırmak zorundayız.

Ve ateş, koku ya da tat alma duyunuzda bir 
kayıp ya da değişiklik ya da yeni ve sürekli bir 
öksürük gibi Covid - 19 belirtileri gösteriyor 
olduğunuz takdirde, evde kalın ve bir test 
yaptırın. Eğer böyle belirtileriniz yoksa, lütfen 
bir test yapılmasını talep etmeyin.

Bu eylemler bizi ve başkalarını korur ve 
toplumumuza gerçekten değer verdiğimizi 
gösterir.

Teşekkür ederiz.
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ELLERİNİZİ YIKAYIN
20 saniye için

MASKE TAKIN
toplu taşıma araçlarında ve 
kapalı yerlerde

MESAFENİZİ KORUYUN
iki metre aralıkla

COVID BELİRTİLERİ
şimdi test yaptırın
nhs.uk/coronavirus veya 111’i arayın

SAYILARINIZI SINIRLAYIN
sosyal toplanmaları küçük tutun

KEEP 
HARINGEY
SAFE

COVID-19 ile ilişkili sorunlardan dolayı yardıma ihtiyacınız olması durumunda lütfen Bağlantılı 
Toplumlar web sayfamıza giriş yapın www.haringey.gov.uk/connected-communities ya da 
Bağlantılı Toplumlar yardım hattını arayın 020 8489 4431 (Pazartesi’den Cuma’ya 09:00 ile 17:00 
saatleri arasında açık)


