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Herkese tavsiye
• Kalabalık yerlere gitmeyin.
• Mümkünse evden çalışın.
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Yaşlılar, bağışıklığı zayıf olanlar ve hastalığı olanlara tavsiye
• Mümkünse otobüse, tramvaya, metroya veya trene binmeyin.
• Arkadaşlarınızın ve ailenizin şikayetleri varsa (üşütme, öksürme, boğaz ağrısı, ateş) size misafirliğe
gelemezler.
• Başkalarının şikayetleri varsa sizde onlara misafirliğe gitmeyin.
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