
NİSAN 
Koronavirüs (COVID-19)  
ile ilgili Güncelleme 
Belediye hizmetlerini sunma yolumuz değiştiriliyor

GYM
MATERNAL &
CHILD HEALTH

COVID-19’un neden olduğu koşullara uyum sağlamak için yaptıklarımız*

HİZMETLER DEVAM 
ETMEKTEDİR

HİZMETLER DEĞİŞMEKTEDİR KAPATILMAKTA VEYA İPTAL 
EDİLMEKTEDİR

• Çöp kutusu ve atık 
toplama

• Çim biçme

• Ağaç budama

• Aşı uygulamaları

• Eve yemek teslimi

• Yaşlı bakım hizmetlerinden 
yararlananlar için evde 
destek

• Hayvan kontrolü

• Yol bakımı

• İnşaat projeleri

• Kreşler

• Telefon üzerinden anne ve 
çocuk sağlığı randevuları

• Kütüphaneler – E-kitap, sesli 
kitap, dijital dergi ve filmler 
için yprl.vic.gov.au/eLibrary 
adresine gidebilirsiniz.

• Evcil hayvan kayıtları 
çevrimiçinde yapılmaktadır

• Gençlik destek hizmetleri 
telefondan verilmektedir

• İnşaat ve planlama hizmetleri 
çevrimiçinde verilmektedir

• Engellilerin park etme izinleri 
posta veya e-posta yoluyla 
verilmektedir

• Belediye ofisleri
• Toplum merkezleri
• Kütüphaneler (çevrimiçi 

hizmetler)
• Oyun alanları, kaykay 

parkları ve mangal alanları
• Havuzlar ve spor salonları 

(açık ve kapalı)
• Plenty Ranges Sanat ve 

Toplantı Merkezi
• Growling Frog Golf Sahası
• Atık sahası ve geri 

dönüşüm hizmetleri
• Etkinlikler

Whittlesea Belediyesi, hem sizin için gerekli olan ve 
hem de almak istediğiniz hizmetlerin devam etmesi 
için gereken değişiklikleri hızlı şekilde yapıyor.
Yapılan tüm değişikliklerin amacı, koronavirüsün 
toplumumuzda ve onun ötesinde yayılmasını 
önlemektir. 
Bu değişikliklerin birçoğu Avustralya ve  
Victoria hükümetlerinin tavsiyesi üzerine 
yapılmaktadır.

Koronavirüs (COVID-19) salgını toplumumuzun, işletmelerimizin, sosyal destek 
kuruluşlarımızın günlük yaşamını ve hizmetleri sunma şeklimizi etkilemektedir.



Koronavirüsün (COVID-19) yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için birlikte çalışmalıyız.
Kendinizi ve ailenizi koruyun

Soğuk algınlığı veya grip benzeri belirtileri 
olan kişilerle yakın temastan kaçının.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve 
ağzınızı bir mendille kapatın. Bu mendili 

atıp ellerinizi yıkayın.

Ateşiniz varsa, öksürüyorsanız ve solunum 
güçlüğü çekiyorsanız geç kalmadan tıbbi 

destek alın.

Başkalarıyla aranızda olan mesafenin 1.5 
metre olmasını unutmayın.

1.5 metre

Mümkün olduğunca evde kalın. Ellerinizi sık sık su ve sabunla yıkayın.

COVID-19 ile ilgili bilgileri takip edin

En güncel bilgiler için şuraları ziyaret edin: 
Avustralya Hükümeti Sağlık Bakanlığı

health.gov.au 

Victoria Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı 
coronavirus.vic.gov.au

Koronavirüs acil hattı 
Kendinizde Koronavirüs (COVID-19) olabileceğini 

düşünüyorsanız 24 saat destek hattı olan 1800 675 398’i 
arayın.

Lütfen Üç Sıfır (000) numaralı telefonu yalnızca acil  
durumda arayın.

Gelişmeleri takip edin, evde kalın ve güvende olun.

 Telefon: 9217 2170 
 Pazartesi – Cuma arasında, 08.30 - 17.00 arası
  Çalışma saatleri sonrasında yalnızca acil durumlar  

için hizmet verilmektedir

 İnşaat ve planlamayla ilgili sorular: 
 9217 2259’u arayın veya  
  buildplan@whittlesea.vic.gov.au adresine 

e-posta gönderin
  Ulusal Aktarma Servisi (National Relay 

Service): 
 133 667 (9217 2170’i isteyin)

*Bu bilgiler baskı sırasında doğrudur ancak daha sonra Avustralya ve Victoria hükümetlerinin tavsiyeleri doğrultusunda değiştirilebilir.

Bizimle iletişime geçin
 E-posta: info@whittlesea.vic.gov.au

 İnternet sitesi: whittlesea.vic.gov.au

 Posta adresi: Locked Bag 1, 
 Bundoora MDC VIC 3083 

  South Morang, Mill Park ve Epping’de 
bulunan Belediye ofisleri, ikinci bir bildirime 
kadar ziyaretçilere kapalıdır.

Siz veya tanıdığınız biri sorun yaşıyorsanız,  
lütfen Whittlesea Community Connections’ı 9401 6644’ten arayın.


