
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

Tyrkisk 

Koronavirüs 
Melhus Belediyesinde yaşayanlar için bilgi  



 
 

Çocuklar veya yetişkinler hasta olduğunda: 

Eğer hasta olursanız evde kalmanız gerekir. Çocuklar okula ya da okul öncesi 

eğitime gitmemelidir. Eğer semptom gösteriyorsanız test yaptırmanız gerekir.  

 

Kendinize ne zaman test yapmanız gerekir? 

Sık görülen koronavirüs semptomları şunlardır: 

• Ateş 

• Öksürük 

• Solunum zorluğu 

• Baş ağrısı 

• Uyuşukluk 

• Tat ve/veya koku hissinin azalması 

• Kas ağrısı. 

Boğaz ağrısı, akan veya tıkanık burun ve hapşırma da semptomlar olabilir.Mide 

bulantısı/kusma, ishal, karın ağrısı, sersemlik ve baş dönmesi de nadir görülen 

semptomlardır. 

 

Melhus Belediyesinde nasıl test yaptırabilirsiniz? 
Test için randevu alın: www.melhus.kommune.no/korona (BankID ile giriş yapın). 

Test ücretsizdir. Çevrimiçi yapamadınız mı? Korona hattı: +47 906 18 260 (Pazartesi-

Cuma, 9.00–11.00). 

Adres: Lenavegen 3 (Melhus merkezi). Randevunuz olmadan gelemezsiniz. 

1-3 gün sonra test sonucunuzu www.helsenorge.no (BankID ile giriş yapın) 

adresinden öğrenebilirsiniz. Cevabı bulamadınız mı? Aile Hekiminizle iletişim kurun. 

Enfeksiyon kontrol kuralları: 

• Hasta olduğunuzda, soğuk algınlığınız olduğunda veya semptom 

gösterdiğinizde evde kalmanız gerekir 

• Ellerinizi sabunla veya el dezenfektanıyla sıkça yıkayın 

• Diğer insanlardan en az bir metre uzak durun 

Enfeksiyonun yayılma hızını yavaşlatmak için görüştüğünüz insanların sayısını 

sınırlamak çok önemlidir. 

http://www.melhus.kommune.no/korona
http://www.helsenorge.no/


 

 

 

Karantina: 
Eğer enfeksiyon kaptıysanız karantinaya girmek zorunda kalabilirsiniz. 

Eğer semptom gösteriyorsanız test yaptırmanızı tavsiye ederiz. 

Testiniz negatif bile olsa karantinayı tamamlamanızın önemli olduğunu unutmayın. 

  

Test sonucunuz pozitifse ve Korona taşıyorsanız 

Test sonucunuz pozitifse izole olmanız gerekir. Mümkünse, beraber yaşadığınız 

insanlardan en az bir metre uzakta durun. Beraber yaşadığınız insanlar da 

karantinaya girmelidir. 

Belediyeden bir kişi size bilgi vermek ve yakın zamanda temas ettiğiniz kişileri takip 

etmek için sizinle iletişim kuracaktır. Bu kişiler de karantinaya girmelidir. Gizlilik 

mükellefiyetimiz bulunmaktadır.  

Karşılıklı olarak birbirimizi anlamamız önemlidir. Gerekli olursa bir tercüman talep 

edebilirsiniz. Tercüman ücretsizdir. 

Hasta oluyorsunuz ve tıbbi bakıma mı ihtiyacınız var? Aile Hekiminizi veya Acil Servisi 

arayın: 116 117. 

 

Bilgilerinizi güncel tutun: 

www.melhus.kommune.no/korona  

Melhus Korona hattı: +47 906 18 260 (Pazartesi-Cuma, 9.00–11.00) 

E-posta: korona@melhus.kommune.no  

www.fhi.no adresinde koronavirüs hakkında birçok farklı dilde bilgiler bulabilirsiniz. 

Bilgi telefonunu arayabilirsiniz: +47 815 55 015 

http://www.melhus.kommune.no/korona
mailto:korona@melhus.kommune.no
http://www.fhi.no/


 


