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KORONAVİRÜS NEDİR?
Yeni Koronavirüs (Covid-19), solunum yolu enfeksiyonuna neden
olan bir virüstür.
> SARS-CoV ve MERS-CoV da aynı aile içinde yer almakta olup
ciddi solunum yetmezliği oluşturan virüslerdir.
> Daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir Koronavirus
(COVID-19) olarak tanımlanmıştır.
> COVID-19: Yeni Tip Koronavirüsün yol açtığı hastalığın adı
CoronaVirus Disease kelimelerine atıfta bulunmanın kısa bir yolu
olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından duyurulmuştur.
Buna neden olan Koronavirün bilimsel ismi ise SARS-CoV-2’dir.
> “Corona” kelimesi, virüsün yüzeyinde bulunan ve bilim adamlarının elektron mikroskobu ile incelediğinde bir taca benzediğini
düşündüğü küçük sivri uçları ifade eder. Aşağıda, Koronavirüsün
yapısına dair tıbbi illüstrasyon görülebilir.

Diken çıkıntı
(Spike, 5 proteini)
M proteini
Hemaglütünün-esteraz
dimeri (HE)
Zarf
RNA ve N proteini
F proteini
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KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ
NELERDİR?

Yeni Koronavirüs (Covid-19), solunum yolu enfeksiyonuna
neden olan bir virüstür.
> Ateş
> Kuru öksürük
> Yorgunluk
> Ağrı ve sızı
> Boğaz ağrısı
> İshal
> Konjunktivit
> Baş ağrısı
> Tat alma veya koku duyusunun kaybı
> Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi
Ciddi semptomlar:
> Solunum güçlüğü veya nefes darlığı
> Göğüs ağrısı veya göğüste baskı
> Konuşma veya hareket kaybı
Ciddi vakalarda ağır alt solunum yolu enfeksiyonu, solunum
yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir.
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KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ
OLDUĞUNDA NE YAPMALIYIZ?

SABİM
ALO 186

10 GÜN İZOLASYON

> Şüpheli belirtiniz ya da belirtiniz var ise (yüksek ateş, öksürük,
nefes darlığı, halsizlik, ağrı, tat ve koku kaybı gibi) tanı ve tedavi
için en yakın sağlık kuruluşuna gidin.
> Koronavirüs belirtileri gösteriyorsanız ilgili sağlık kurumlarına
gitmeden önce, çevrenizdeki kişilere bulaştırmamak için maske
takarak önlem alın.
> Sağlık Bakanlığı İletişim Hattı’nın (SABİM) “ALO 184 Korona Danışma Hattı”nı arayın.
> 10 gün izolasyon kuralına uyun.
> Evdeki ortak kullanım alanlarınızı en aza indirin.
> Evde izolasyon önerilen bir kişiyle aynı odada bulunduğunuz
anlarda maskenizi mutlaka takın.
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İŞ YERİNDE ALINACAK
ÖNLEMLER
> İşyerinde COVID-19 pozitif bir kişi varlığı durumunda, SEÇ ve Kalite Müdürlüğü’ne ivedilikle bilgi verilecektir.
> Pencereler açılarak odanın sık havalandırılması sağlanacaktır.
> Maske takma kurallarına ve sosyal mesafe
kurallarına tam uyularak çalışılacaktır.
> Solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan
(ateş, öksürük, nefes darlığı) personel iyileşene kadar çalıştırılmayacak ve sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.
> El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller sık sık yıkanmalıdır.
> Eldiven kullanımı el temizliği yerine geçmez.
Eldiven kullanımı gereksiz bir güven hissi oluşturarak el yıkama sıklığını azaltabilir ve ellerle
bulaş riskini arttırabilir.
> Bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz
yüzeyleri % 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanacaktır.
> Temizlik sonrasında maske ve eldiven çıkartılıp işyerindeki ilgili çöpe atılmalı ve el hijyeni
sağlanmalıdır.
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TIBBİ MASKE KULLANIMI

Maskeyi takmadan önce eller en az 20 saniye, su ve normal sabunla yıkanır.

Maske; katlı kısmı dış tarafta kalacak, üst
tarafındaki metal şerit burun köprüsünün
üzerine gelecek şekilde takılır. Maskenin
yanlarındaki lastikler kulak kepçesinden geçirilerek takılır.
Maskenin üst tarafındaki metal şerit burun
köprüsünün üzerine hafifçe bastırılarak yerleştirilir.

Maske burun, ağız ve çeneyi tamamen kapatacak, kenarlardan hava geçişine izin vermeyecek şekilde takılır.

Maske kulak arkasındaki lastiklerden tutarak
çıkarılır.

Çıkarılan maske lastiklerinden veya iplerinden tutularak çöpe atılır ve çöpün sürekli
kapalı kalması sağlanır.
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TIBBİ MASKE KULLANIMI SIRASINDA
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Tıbbi maskenin burun, ağız ve çeneyi içerisine alan ön kısmına hiçbir zaman dokunulmamalıdır.

Kazara dokunulursa eller en az 20 saniye,
su ve normal sabunla yıkanmalı veya alkol
içerikli el antiseptiği ile ovalanmalıdır.

Tıbbi maske kullanım sırasında kirlenir, nemlenir veya yırtılır ise mutlaka yenisiyle değiştirilmelidir.

Tıbbi maske kesinlikle ortak kullanılmamalıdır.

Kullanılmış tıbbi maskenin kirlenmediği düşünülse bile asla tekrar kullanılmamalıdır.
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ELLERİMİZİ NASIL YIKAMALIYIZ?
Elinizi suyla ıslatın.
Elinizin tüm yüzeyine yetecek miktarda su
alın.
Avuç içlerini birbiriyle ovun.
Sağ avuç içini, parmakları birbirinin içine
geçirerek sol elinizin üstüyle ovun ve aynı
işlemi diğer elinizle yapın veya ellerinizi değiştirin.
Parmakları birbirine geçirerek avuç içlerini
karşılıklı ovun.
Parmakları sıkı tutun ve diğer elinizle iyice
ovun.
Sol baş parmakla sağ eliniz kapalı iken avuç
içini dairesel hareketlerle ovun ve aynı işlemi
diğer elinizle yapın veya ellerinizi değiştirin.
Sağ elinizin parmaklarını sıkı tutun ve sol
avuç içini dairesel ileri ve geri hareketlerle
ovun. Aynı işlemi diğer elinizle yapın veya
ellerinizi değiştirin.
Ellerinizi suyla durulayın.
Tek kullanımlık kâğıt havluyla ellerinizi tamamen kurulayın.
Kâğıt havluyla musluğu kapatın.
Elleriniz şimdi temiz.
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ELLERİMİZİ NE ZAMAN
YIKAMALIYIZ?
Yemek hazırlamadan önce ve hazırladıktan
sonra
Yemek yemeden önce ve yedikten sonra
Tuvalete girmeden önce ve tuvaletten
çıktıktan sonra
Diş, ağız, yüz, göz temizliğinden önce
Burun temizliğinden sonra
Öksürdükten ve hapşırdıktan sonra
Çöplere ve bozulmuş gıdalara dokunduktan
sonra
Pişmemiş gıdalara temas ettikten sonra
Toplu taşıma araçlarını kullandıktan sonra
Hayvanlara temas ettikten sonra
Eller görünür şekilde kirlendiğinde
Dışarıdan eve girdiğimizde
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Ellerinizi sık sık su ve sabun
ile en az 20 saniye boyunca
ovarak yıkayın.

Soğuk algınlığı belirtileri
gösteren kişilerle aranıza en az
3-4 adım mesafe koyun.

Bulunduğunuz ortamları sık sık
havalandırın.

Kıyafetlerinizi 60-90ºC’de
normal deterjanla yıkayın.

Ateş, öksürük, nefes darlığı
gibi şikâyetleriniz varsa, maske
takarak bir sağlık kuruluşuna
başvurun.
Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza
ve burnunuza dokunmayın.

Yurt dışından dönüşte ilk 14
günü evinizde geçirin.
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Öksürme veya hapşırma
sırasında ağız ve burnu tek
kullanımlık mendille kapatın,
mendil yoksa dirseğin iç
kısmını kullanın.
Yurt dışı seyahatlerinizi iptal
edin ya da erteleyin.
Kapı kolları, armatürler,
lavabolar gibi sık kullandığınız
yüzeyleri su ve deterjanla her
gün temizleyin.

Tokalaşma, sarılma gibi yakın
temaslardan kaçının.

Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa
yaşlılar ve kronik hastalarla temas
etmeyin, maske takmadan dışarı
çıkmayın.
Hiçbir kişisel eşyanızı (havlu
gibi gündelik eşyaları) ortak
kullanmayın.
Bol sıvı tüketin, dengeli
beslenin, uyku düzeninize
dikkat edin.
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KORONAVİRÜSTEN NASIL
KORUNURUZ?
20 saniye

Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın.
Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle
aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun.
Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın.

Kıyafetlerinizi 60-90ºC’de normal deterjanla
yıkayın.
Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikâyetleriniz varsa, maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun.

Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın.

Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evinizde
geçirin.
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Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve
burnu tek kullanımlık mendille kapatın,
mendil yoksa dirseğin iç kısmını kullanın.

Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin.
Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık
kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her
gün temizleyin.

Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan
kaçının.

Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve
kronik hastalarla temas etmeyin, maske
takmadan dışarı çıkmayın.
Hiçbir kişisel eşyanızı (havlu gibi gündelik
eşyaları) ortak kullanmayın.

Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin.
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SIKÇA SORULAN SORULAR

Nasıl Bulaşır?

Tanı Nasıl Konur?

COVID-19, hasta kişilerin
öksürme, hapşırma veya
konuşmayla ortaya saçtığı
damlacıkların ortamdaki diğer bireyler tarafından solunması, damlacıkların yapıştığı
yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya
göze götürülmesiyle bulaşır.

Yeni Koronavirüs tanısı için
gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Kesin
tanı moleküler testlerle konulmaktadır. Bu testler kişiden alınan boğaz ve/veya
burun sürüntüsünde virüsün
genetik materyalinin aranması prensibine dayanır.

COVID-19’u tedavi etmek veya hastalığın oluşmasını önlemek için bir ilaç var mıdır?
Hastalığın ortaya çıkmasını engellemek üzere geliştirilmiş bir
ilaç bulunmamaktadır. Hasta kişilere ülkemizde hidroksiklorokin ve/veya favipravir tedavisi verilmektedir. Ayrıca hastanın
genel durumuna göre gerekli destek tedavisi uygulanmaktadır.

COVID 19’un aşısı var mıdır?
COVID-19 için şuana kadar geliştirilmiş 3 çeşit aşı mevcuttur;
inaktif aşılar, mesajcı RNA (mRNA) aşıları, viral vektör (adenovirüs) aşıları.
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Kargo ile gelen paket ve ürünlerden COVID-19
bulaşma riski var mıdır?
Virüsler cansız ortamlarda kısa süre sonra ölmektedir. Bu nedenle mektup veya kargo paketlerinden COVID-19 bulaşması
beklenmemektedir. Dünya Sağlık Örgütü, CDC ve ECDC’nin bu
konuda kısıtlaması yoktur. Esas bulaş yolu virüsü taşıyan kişi ile
yakın temastır. Kargoyu getiren kişiyle yakın temas edilmemeli,
paket alındıktan sonra eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalıdır.

Burnu tuzlu
suyla yıkamanın
COVID 19’a
yakalanmayı
önler mi?
Burnu tuzlu suyla
yıkamanın COVID19’dan korunmaya
faydası olacağı
düşünülmemektedir.

Sirke kullanımı
COVID-19’a
yakalanmayı
önler mi?

Koronavirüs
test sonucu
nasıl öğrenilir?

Test sonucunuzu
E-nabız uygulaması
Sirke kullanmanın
üzerinden kolayca
COVID-19’dan
öğrenebilirsiniz.
korunmaya
Eğer bilgisayarınız
faydası olacağı
düşünülmemektedir. veya akıllı
telefonunuz yoksa
aile hekiminizden
öğrenebilirsiniz.
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Yemek hazırlamadan önce ve hazırladıktan sonra
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Yemek yemeden önce

03

Öksürük ve hapşırık sonrası
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Ellerinizi Sık Yıkayın!
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Tuvalete girerken ve çıkarken

05

Eller görünür şekilde
kirlendiğinde
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Canlı veya ölü hayvanlarla
temas sonrasında
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KORONAVİRÜS
ALACAĞINIZ TEDBİRLERDEN
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