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Yeni Koronavirüsün (Covid-19) Kaynağı

1.BÖLÜM 
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1.BÖLÜM: COVID-19’un Kaynağı

1. Solunum yolu virüsleri nelerdir?

2. Yaygın solunum yolu virüsleri nelerdir?

    Solunum yolu virüsleri, Solunum yolu mukozalepitel hücre-
lerine saldırabilen ve epitel hücrelerinde çoğalan virüslerdir. 
Virüsler solunum yollarının bozulmasına veya solunum yolundan 
başka organların hastalanmasına yol açabilir.

   Genel olarak; Orthomyxoviridae virüs ailesinden grip virüsü, 
Paramyxoviridae virüs ailesinden parainfluenza virüsü, solunum 
sinsityal virüsü (RSV), kızamık virüsü, kabakulak virüsü, hendra 
virüsü, Nipah virüsü, insan metapneumovirüs (HMPV), Togaviri-
dae virüs ailesinden kızamıkçık virüsü, Küçük RNA virüs ailesin-
den rinovirüs, korona virüs ailesinden OC43 korona virüsü ve 
HKU1 korona virüsü vb.
Bunların yanı sıra adenovirüs, reovirüsreo-V, coxsackievirüs, 
ECHO virüsü ve herpes virüsü de solunum yolu bulaşıcı hast-
alıklarına yol açabilir.
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3. Koronavirüs nedir?

4. Koronavirüsün şekli nasıldır?

  Koronavirüsler tek zincirli, pozitif polariteli ve zarlı RNA 
virüsleridir. Koronavirüsler, Nidovirales türünden koronaviri-
dae ailesinin Orthocoronavirinae’nin alt ailesine aittir. Serotip ve 
gen yapısı özelliklerine göre Koronavirüs alt ailesi dört türe ayırt 
edilir. Koronavirüsün şekil özelliklerine bakıldığında negatif kon-
trast yöntemiyle çekilen elektron mikroskop görüntülerine göre 
yüzeyinde yaklaşık 20 nanometre uzunluğunda sivri proteinler 
bulundu.

   Zarla çevrelenen Koronavirüs parçacıkları 60-140 nanometre 
çapında yuvarlak ya da oval şekildedir.
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5. Koronavirüsün yapısı nasıldır?

6. Koronavirüsler nasıl sınıflandırılabilir?

7. Hangi koronavirüsler insanda zatürreye yol açabilir?

   Parçacığı çevreleyen zardan çıkıntı yapan S proteini virüsün 
antijen proteinlerini oluşturur. N proteini tarafından kapsanan 
virüsün genomu ayırt edici antijen niteliğindedir. Koronavirüsün 
fizikokimyasal özelliklerine dair araştırmalar SARS-CoV ve MERS-
CoV araştırmalarına dayalıdır. 

   Genellikle hayvanlarda görülen Koronavirüsün İnsan Korona-
virüs Tipleri; α tipi 229E, NL63, β tipi OC43, HKU1, MERS-CoV ve 
SARS-CoV olarak tanımlanmıştır. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çı-
kan nedensiz pnömoniye yakalanan hastanın alt solunum yolun-
dan ayrılmış Yeni Koronavirüse Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)2019-
nCoV adının verildiğini duyurmuştur. 

    HKU1, SARS-CoV, MERS-CoV ve 2019-nCoV gibi virüsler insan-
larda pnömoniye yol açabilir.

1.BÖLÜM: COVID-19’un Kaynağı
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8. Koronavirüslerin direnç gücü nasıldır?

9. Koronavirüslerin patojeniteleri nelerdir?

    Koronavirüsler, ultraviyole ışığa ve ısıya karşı hassastır.56 
derece sıcaklık 30 dakikada koronavirüsleri etkisiz hale getire-
cektir. Bunun dışında dietil eter, yüzde 75 çözelti alkol, klorlu 
dezenfektan, perasetik asit ve kloroform gibi yağ çözücüler de ko-
ronavirüsleri etkili bir şekilde öldürebilir. Ancak klorheksidin ile 
koronavirüsler öldürülemez. 

     Koronavirüs bütün insanları enfekte edebilir. Grip ve boğaz 
ağrısı gibi semptomlara neden olur. Bazı koronavirüsler ise 
yetişkinlerde ishale neden olabilir. Koronavirüsün bulaşması 
hasta kişilerden veya hastalığı taşıyan hayvanlardan damlacık 
bulaşması yoluyla gerçekleşiyor. En çok kış ve bahar aylarında 

Covid-19 virüsü üzerinde yapılan araştırmalara göre virüs bütün 
insanları enfekte edebilir. Yaşlılarda ve daha önce kalp damar, 
diyabet, kanser gibi hastalıklar geçirenlerde ölümcüldür. Virüs 
çocuk ve bebekleri de enfekte edebilir.
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10. İnsan vücudunun Koronavirüse karşı bağışıklığı nasıldır?

11. Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) nedir?

12. Covid-19, SARS ve MERS arasındaki farklar nelerdir?

     Genel olarak Koronavirüse yakalanan hastanın direnç gücü za- 
yıflıyor. Aynı tip virüsün ikinci kez bulaşması kaçınılmazdır. 

   Gen yapısı değişen ve salgına yol açan β tipi yeni bir Korona-
virüse Dünya Sağlık Örgütü 2019-nCoV adını koydu. 10 Ocak 2020 
tarihinde 2019-nCoV’un genomik sıralaması tamamlandı. Bunun 
ardından 5 numune virüsün genom dizileri yayımlandı.  İnsan-
ların Yeni Koronavirüse karşı bağışıklığının bulunmaması ned-
eniyle Yeni Koronavirüsten kaynaklı salgın yayıldı. 

  Covid-19, SARS ve MERS Koronavirüs ailesindendir. Genetik 
evrim analizi sonucuna göre Covid-19’un gen dizilimi SARS-CoV 
ve MERS-CoV’dan çok farklı olarak yarasa SARS koronavirüsüne-
Bat-SL-CoVZC45 yüzde 85 oranında benzemektedir. 

1.BÖLÜM: COVID-19’un Kaynağı
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13. Covid-19 ne kadar süre hayatta kalabilir?

    Yeni Koronavirüsün farklı sıcaklıkta ve farklı nem oranında ha-
vadaki yaşama süresi değişiyor. 

    Sıcaklığın yükselmesiyle birlikte virüs daha zor yaşayabilir. 56 
derece sıcaklıkta 30 dakika sonra virüs etkisiz hale gelecektir. 25 
derece sıcaklıkta virüs hızlı bir şekilde bulaşıcı gücünü kaybed-
er. Fakat kış mevsiminde virüs daha uzun süre cansız yüzeylerde 
yaşayabilir. 

  Nem virüsün yayılmasını ve yaşamasını etkiliyor. Normalde 
virüs kuru havada daha kolayca yayılabilir fakat daha kısa süre 
yaşayabilir. Nemli havada virüs zor dolaşır ve yayılır. Fakat cansız 
yüzeylere daha hızlı bir şekilde düşmesinden dolayı daha uzun 
süre yaşayabilir. 

  İnfluenza H1N1 Virüsü havada iki saatlik yaşam süresiyle şu 
ana kadar cansız yüzeylerde en uzun süre hayatta kalabilen virüs 
olarak bilinirdi.  Koronavirüsün yaşama süresi ise grip virüslerine 
benzer. Nemli havada bir günden fazla süre yaşayabilir. Örneğin 
kışın 0 derece sıcaklıkta kuru havaya hasta kişinin hapşırmasıy-
la çıkan virüs iki saat içinde ölür. Fakat aynı sıcaklıktaki nemli 
havaya çıkan virüs iki saatten bir güne kadar yaşayabilir.  Nemli 
havada cansız yüzeylerde yaşayan virüsler ağzımızdan vücudu-
muza girer. Burada teorik bakımdan virüsün en uzun yaşama sür-
esi belirlendi. Öte yandan havaya giren virüs kuruluk, güneş ışığı, 
ultraviyole ışıkları ve hatta hava kalitesi gibi etkenlere karşı çok 
hassaslaştı. Örneğin Çin’in kuzeyinde kışın açık ve kuru havada 
güneş ışığı altında insanların canlı hücrelerinden ayrılan virüs iki 
dakikadan fazla yaşamadı.
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14. Covid-19’u hangi yabani hayvanlar taşıyabilir?

15. Covid-19 hayvanlardan insanlara nasıl bulaşılır?

    Patojen taşıyan birkaç yabani hayvan bulaşık hastalıkların ev 
sahibi ya da kaynağı olur. Mesela maskeli misk kedisi, yarasa, 
bambu sıçanı ve porsuk koronavirüsleri taşıyor. 

    Araştırmalara göre SARS-CoV gibi virüsler yarasaların taşıdığı 
HKU9-1 korona virüsünden geldi.  İnsan koronavirüslerinin çoğu 
yarasadan geldi. Yani birkaç koronavirüsün doğal sahibi yarasa-
dır. 
    Wuhan’da gerçekleştirilen araştırmalarda ve laboratuvar tanısın-
da elde edilen sınırlı kanıtlara göre Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) 
yabani hayvandan kaynaklanabilir ve Wuhan kentinde bulunan 
Huanan Deniz Ürünleri Pazarı’ndaki bazı yabani hayvanlardan 
insanlara bulaşmış olabilir. Ardından da Koronavirüs insandan 
insana bulaşmış olabilir. 
    Virüsün yayılması üzerinde yapılan araştırmalara göre virüslü 
vakadan çıkan damlacık solunum  yoluyla ya da virüslü vaka 
ile yakın temas yoluyla bulaşır. Koronavirüs güçlü bir bulaşıcı 
özelliğe sahiptir.
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16. Covid-19’un bulaşma kaynağı nedir?

15. Covid-19 hayvanlardan insanlara nasıl bulaşılır?

    Etiyolojik ve epidemiyolojik kanıtlar soncunda şu bilgilere ul-
aşıldı. İlk olarak Yeni Koronavirüsün başlangıç enfeksiyon kay-
nağı Huanan Deniz Ürünleri Pazarı’ndaki bazı yabani hayvanlar 
olabilir. İkinci olarak Yeni Koronavirüs insandan insana bulaşmış 
olabilir.  İnsanlar arasındaki enfeksiyon kaynağı ise virüs taşıyan 
kişilerdir (bu kişiler arasında doğrulanmış vakalar, şüpheli vakal-
ar, belirtileri hafif olan hastalar ve asemptomatik hastalar bulun-
du).

     En çok kış ve bahar aylarında görülen solunum yollarında en-
feksiyona yol açabilen çeşitli virüsler hemen hemen tüm yıl bo-
yunca ortaya çıkabilir. Koronavirüs ise üst solunum yolu enfeksi-
yonları ile benzer belirtiler gösterir.

Mahallelerde Yeni Koronavirüsün bulaşma kaynakları şunlardır: 
Covid-19’a yakalanan vakalar ve şüpheli vakalar, Covid-19’a yakal-
anan ve belirtileri hafif olanlar, asemptomatik hastalar, bulaşma 
kaynağıyla sıkı temasta bulunan kişiler, Hubei Eyaletinden gelen-
ler ve başka salgın yayıldığı yerlerden gelenler.

Solunum yolu virüslerinin ana bulaşma kaynakları şunlardır: 
Hasta ve virüs taşıdığı tespit edilenler, hastanın aileleri, hastaları 
ziyaret edenler ve hastanın yaşadığı ortam. 
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Solunum yolu virüslerinin bulaşması ile ilgili faktörler şunlardır:

1. Çevre Faktörleri: Hava kirleticileri, iç mekân tıkanıklığı, nem, 
iç mekân hijyeni, sezon ve sıcaklık.

2. Sağlık Hizmeti Faktörleri: Sağlık hizmetinin, salgının kontrol 
ve önleme tedbirlerinin erişilebilirliği ve etkinliği. Aşı ve sağlık 
kuruluşlarının erişilebilirliği ve etkinliği.

3. Bireysel Faktörler: Yaş, sigara içme durumu, enfeksiyon kay-
nağının infektivitesi, bağışıklık durumu, beslenme durumu, en-
feksiyon geçmişi ve temel fiziksel durum.

4. Patojen Biyoloji Faktörleri: Bulaşma yöntemleri, bulaşma gücü 
ve öldürücülük.
 

18. Covid-19 hangi kişilere daha kolayca bulaşır?

    Herkes Yeni Koronavirüse yakalanabilir. Yeni Koronavirüs kay-
naklı pnömoni, bağışıklık fonksiyonu düşük veya normal olan 
kişilerde ortaya çıkabilir. Bulaşıp buluşmaması da virüsün mik-
tarına bağlıdır. Bağışıklık fonksiyonu normal olan kişi eğer bir 
kerede çok sayıda virüsle temasta bulunursa o kişiye virüs bulaşır. 
Ayrıca yaşlı, hamile ve karaciğer ile böbrek fonksiyon bozukluğu 
yaşayan insanlar gibi bağışıklık fonksiyonu düşük olan gruplarda 
hastalık hızlı bir şekilde gelişebilir ve onların durumu daha ağır 
olabilir.
    Bir kişiye virüsün bulaşıp bulaşmaması hasta ile temasta bu-
lunma olasılığına bağlıdır. Yani hastayla sıkı temasta bulunan 
güçlü bağışıklığa sahip kişiye de bulaşabilir. Çocuklar hastalarla 
az temasta bulunursa virüsün bulaşma olasılığı da düşük olacak-
tır. Bağışıklık sistemi güçlü olanlarla aynı temas olasılığında yaşlı, 
kronik hastalıklara yakalananlar ve bağışıklık sistemi düşük olan-
lara virüs daha kolayca bulaşır. 
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19. Covid-19’un bulaşma yolları nelerdir?

20. Covid-19 insandan insana bulaşabilir mi?

   Covid-19’un ana bulaşma yolları arasında doğrudan bulaşma 
(hapşırma veya öksürme sırasında saçılan ve havada asılı kala-
bilen küçük sıvı damlacıklarının başka insanlar tarafından sol-
unmasıyla gerçekleşiyor) ve temas bulaşması (cansız yüzeylere 
düşen bulaşıcı damlacığa dokunduktan sonra ağız içi, gözler ve 
burun içi gibi vücudun iç yüzeylerine dokunmak) yer alır. 

    İlk dönemde hastanelerce kabul edilen hastaların çoğu geçmişte 
Huanan Deniz Ürünleri Pazarına maruz kalmışlardı. Ondan son-
ra tespit edilen aile vakaları ve sağlık personeline bulaşması gibi 
kanıtlar yakın temasla ve bulaşıcı damlacık yoluyla insandan insa-
na hızlı bir şekilde yayıldığını gösterdi. 

Covid-19 insandan insana etkili bir şekilde bulaştı. Virüsün insan-
dan insana yayılma özellikleri; aile vakalarına, sağlık personeline 
bulaşmasına, grup enfeksiyonuna ve topluluk içinde yayılmasına 
yol açtı.
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21. Virüs hasta temasıyla nasıl yayılır?

22. Virüs taşıyanlarla temasta bulunabilir şüpheliler kimlerdir?

23. Covid-19’a yakalanan şüpheli vaka nedir?

    Temasta bulunmak, solunum yolu virüslerinin en çok yayıldığı 
yollardan biri. Covid-19’a yakalanan vaka, şüpheli vaka, belirtisi 
hafif olan vaka ve asemptomatik (hastalık belirtisi göstermey-
en) vaka dâhil dört tür hastanın hapşırma ve öksürme sırasın-
da saçtığı damlacık, balgam ve burun akıntısı gibi şeylerde çok 
miktarda virüs bulunur. Bu şeylerin bulaştığı cansız yüzeylere 
(örneğin kapı tokmağı ve masa üstü) dokunduktan sonra ağız içi, 
gözler ve burun içi gibi vücudun iç yüzeylerine dokunulursa te-
mas yoluyla virüs bulaşabilir.

   Hem Covid-19 testinin sonucu pozitif çıkan insana, hayvana, 
eşyaya ve ortama maruz kalan hem de etkili koruma önlem-
lerini almayanlar (örneğin pozitif vaka ile aynı işletmede işçi, 
satışçı, dağıtıcı, yönetici gibi önlem almadan çalışan kişiler) virüs 
taşıyanlarla temasta bulunabilir şüpheliler arasında yer alır. Ayrı-
ca doğrulanmış Covid-19 vakasıyla doğrudan fiziksel temasta bu-
lunanlar.

    Aşağıda belirtilen koşullara uyan kişiler Covid-19’a yakalanan 
şüpheli vakalar olarak tespit edilebilir. Epidemiyolojik geçmişi 
ve klinik bulguları doğrultusunda şüpheli vakaların kapsamlı bir 
şekilde teşhis edilmesi gerekir. Şüpheli vakalar klinik tanımlama 
bazında tespit edilen vaka niteliğindedir. 
Aşağıda belirtilen epidemiyolojik geçmişinin her birine ve kli-
nik belirtilerinin her ikisine uyanlar şüpheli vakalar olarak tespit 
edilebilir. 
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   Şüpheli vakalar, doğrulanmış vakalar, Covid-19 testi sonucu 
pozitif çıkan ama belirtisi hafif gösterenler, asemptomatik vakal-
arla aşağıda belirtilen durumlardan biri gibi temasta bulunlar ve 
gerekli koruma tedbirlerini almayanlar Covid-19 vakalarıyla sıkı 
temas kuranlar olarak tanınabilir.

1. Vaka ile beraber oturma, öğrenme, çalışma ve başka sıkı temas-
ta bulunlar. Örneğin yakın mesafede çalışanlar, aynı dershaneyi 
kullananlar ve aynı odada yaşayanlar.

2. Vakayı teşhis eden, bakım uygulayan ve hastayı ziyaret eden 
sağlık personeli, aile üyeleri ve başka vaka ile yakın temasta bu-
lunanlar. Örneğin kapalı ortamda vakayı ziyaret edip odada biraz 
süre kalanlar. Vaka ile aynı odada oturan başka hasta ve hastanın 
refakatçileri.

Epidemiyolojik Geçmişi: 

1.  Belirtisini gösterdiği 14 gün önce içinde Wuhan kentinde veya 
diğer epidemik bölgelerde seyahat ve oturma geçmişine sahip 
olanlar. 

2. Belirtisini gösterdiği 14 gün önce Wuhan kentinden veya başka 
epidemik bölgelerden gelen ateş ya da solunum belirtilerine sa-
hip hastalarla temasta bulunanlar. 

3. Toplu vakalar ya da Covid-19 vakaları ile epidemiyolojik 
bağlantısının bulunduğu kişiler. 

Klinik Belirtileri: 

1. Ateş
2. Zatürrenin tomografi bulguları 
3. Hastalığın başlangıcında lökosit miktarı normal veya düşük 
olması. Lenfosit miktarı düşük olması.

24. Yeni Koronavirüse yakalanan hastalarla sıkı temas  
      kuranlar nasıl tanınabilir?
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3. Vaka ile aynı toplu taşıma aracına binen ve yakın temasta bulu-
nanlar. Bu kişiler arasında toplu taşıma aracında hastaya bakan-
lar, aynı araçta bulunan aile üyeleri, iş arkadaşı ve arkadaş gibi 
kişiler. Bunun dışında epidemiyolojik araştırma sonucunda vakal-
arla (şüpheli, doğrulanmış, belirtisi hafif gösteren ve asemptoma-
tik vakalar) yakın temasta bulunabilir olan araçtaki başka kişiler.

4. Vakanın bulaştığı yerde yapılan araştırma sonucuna göre, tespit 
edilen vaka ile sıkı temas kuranlar.

25. Covid-19’un yayılma gücü nasıldır?

Elde edilen mevcut bilgilere göre Covid-19’un yayılma gücü 
güçlüdür. Hiç koruma önlemi alınmadığı takdirde, teorik olarak, 
virüs bir hastadan 2-3 kişiye hatta daha fazla kişiye bulaşır. Cov-
id-19 kaynaklı salgının gidişatına dair bilgilerin toplanmasıyla 
yeni koronavirüsün yayılması daha belli olacaktır. 



27

Covid-19’ un Kontrolüne ve Önlenmesine Dair 120 Soru

26. Çin’in Shandong Eyaletinde Covid-19’un enfeksiyon
      özellikleri nelerdir?

27. Hâlihazırda Shandong Eyaletindeki salgının kontrol 
      durumu nasıldır?

28. Covid-19 yüzde yüz  zatürreye yol açar mı?

    Salgın verilerine göre 30 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Çin’in Shan-
dong Eyaletinde tespit edilen vakaların çoğu Hubei Eyaletinden 
gelenler oldu. Bu vakalar hastanede tedaviye başladığında ve 
daha önce doğrulanmış vakalar üzerinde yapılan epidemiyolojik 
araştırma sonucunda fark edildi. Vakaların epidemiyolojik özel-
liklerine bakıldığında çoğu Hubei Eyaletinde seyahat geçmişine 
sahip olması, klinik belirtileri hafif göstermesi, birkaç yerde 
gruplar arasında salgının yayılması, genç ve çocuğa bulaşması 
gibi özellikler rastlandı.

    Alınan kontrol ve önleme tedbirleri etkili bir şekilde uygulandı. 
Hemen hemen tüm vakalar taranmaya geçildiğinde fark edildi. 
Shandong Eyaletinde salgının yayılmasına dair riskin çoğu kon-
trol altına alındı. Salgınla mücadelede çeşitli tedbirler yerine ge-
tirilmeye devam ederse eyalette salgın durumu düşük seviyede 
kontrol edilebilir. Ancak yeni bir hastalık olarak Covid-19’un or-
taya çıkardığı epidemiolojik özellikler, salgınla mücadele çalışma-
larına sınırlama getirdi.

Yüzde yüz değil. Belirtisi hafif gösteren ve asemptomatik vakalar 
vardır. Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre Covid-19’a yakala-
nanların çoğu farklı derecede zatürre belirtisini gösteriyor. Fakat 
vakaların tümü zatürre belirtisi göstermedi.
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29. Hangi patojenler zatürreye yol açabilir?

30. Covid-19 kaynaklı zatürrenin başlangıç belirtilerinde 
       neler vardır?

   Bakteriler toplum kökenli pnömoniye (CAP) yol açan ana pa-
tojenlerden biridir. Streptokok pnömonisi toplumdaki en yaygın 
bakteriyel pnömonilerden biridir. Ancak akut solunum yolu has 
talığına en çok virüs veya virüs ile bakteri karışık enfeksiyonu yol 
açar. Yeni Koronavirüs’ün (Covid-19) neden olduğu akut solunum 
yolu hastalığı pandemi haline gelebilir.

  Normalde hastalar başlangıçta ateş, koru öksürük, halsizlik, 
yavaş yavaş solunum sıkıntısı yaşar. Bazı hastaların belirtisi hafif 
olabilir. Ateşi olmayanlar da vardır.
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31. Covid-19’a yakalananların klinik göstergeleri nelerdir?

   Mevcut Epidemiyolojik araştırma sonucuna göre Covid-19’un 
kuluçka süresi 3 ile 7 gün en fazla 14 gündür.
Çoğu hastalarda ateş, halsizlik ve kuru öksürük gibi şikâyetler 
gözleniyor. Bazen hastalarda burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve 
ishal de görülebiliyor.
Durumu ağır olan hastaların çoğu bir hafta sonra solunum 
sıkıntısı yaşıyor. Durumu daha ağır olanlar ise akut solunum 
sıkıntısı sendromu (ARDS), septik şok, düzeltilemez metabo-
likasidoz ve pıhtılaşma bozuklukları yaşıyor. Bir de durumu ağır 
ve çok ağır olan hastaların hastalık sürecinde düşük ile orta ateş 
(koltuk altı altında vücut sıcaklığını 5 ila 10 dakikada bir ölçtükten 
sonra vücut sıcaklığının 37.3 ila 38 santigrat derece arasında old-
uğu anlaşıldı) hatta ateş belirtisi göstermeyebiliyor. 
Düşük ateşi olan, hafif halsizlik yaşayan ve zatürre belirtisi olma-
yanlar genelde bir hafta sonra iyileşti.

   Şu an hastanelerce kabul edilen vakalara bakıldığında çoğu 
hastanın iyileşme seyri iyiye gidiyor. Çocukların belirtisi normal-
de hafiftir. Çok az hastanın durumu ağırlaştı. Ölüm vakalarının 
çoğu yaşlı ve kronik hastalık sahiplerinden oldu.
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32. Covid-19’un laboratuvar testinin özellikleri nelerdir?

33. Covid-19’a yakalananların göğüs tomografi  görüntüleri-
       nin özellikleri nelerdir?

34. Klinik olarak Covid-19 kaynaklı zatürre vakaları nasıl 
       teşhis edilebilir?

    RT-PCR testi Yeni Koronavirüs tanısı için kullanılan bir test yön-
temidir. Her vakanın üst ve alt solunum yolu örnekleri (örneğin 
bronş veya alveol yıkama sıvısı ve derin öksürükle çıkarılan bal-
gam) hastalığın başlangıcında ve 14 gün sonra alınır. 
Laboratuvar testi sonucuna göre ilk dönemde toplam beyaz kan 
hücresi sayısı normal seviyede veya azalır. Lenfosit sayısı azalır. 
Bazen hastalarda karaciğer enzimi, kretase ve miyoglobin gibi 
göstergeler yükselir. Çoğu hastanın C-reaktif protein ve eritrosit 
sedimantasyon hızı (ESR) yükselirken prokalsitonin normal sevi-
yede seyredebilir. Durumu ağır olanların D-dimer’i yükselir.

   İlk dönemde hastaların göğüs tomografisi akciğerlerindeki 
beyaz lekeler virüs varlığını ve interstisyel değişikliklerini göste-
rir.  Daha sonra tüm akciğerlerinde “cam gölgesi” ve “infiltratlar 
gölgesi” gösterir. Durumu ağır olan hastalarda Koronavirüsün 
etkilediği akciğerleri beyaz olarak görülür. Plevralefüzyon az 
görülür.

     Hastaların aşağıdaki şartların hepsine uyması gerekir. 
İlk olarak epidemiyolojik geçmişi araştırılır. Hasta geçtiğimiz 14 
gün içinde Wuhan’da veya başka salgın bölgelerine seyahat ettiyse 
doğrulanmış veya şüpheli vakalarla doğrudan ya da dolayı temas-
ta bulunduğu tespit edilir. 
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İkinci olarak ateş, kuru öksürük ve halsizlik gibi klinik belirtiler 
gözlenir. 
Üçüncü olarak virüsten kaynaklı zatürrenin göğüs tomografisi 
bulguları görüntülenir. Hastalığın başlangıcında toplam beyaz 
kan hücresi sayısı normal veya düşük gözlenir. Lenfosit sayısı 
azalır. 3 gün standart antibakteriyel tedavisi gördükten sonra du-
rumu iyileşmez hatta daha da kötüleşir.

35. Covid-19 kaynaklı zatürre vakaları nasıl tespit edilebilir?

36. Klinik olarak durumu ağır olan vakaları nasıl tespit 
      edilebilir?

37. Covid-19 kaynaklı zatürre başka hastalıklardan nasıl 
      ayırt edilir?

   Hasta gözlemlemenin yanı sıra hastanın balgamı ve boğaz sal-
gısı gibi solunum yolu örnekleri ile virüsün nükleik asit gen tespi-
ti yaptıktan sonra etiyolojik tanısı yapılabilir.

    Durumu çok ağır olan hastaların hayati belirtileri son derece is-
tikrarsız şekildedir. Durumu hızla değişir. Hastanın iki veya ikid-
en fazla organının sistematik işlevleri istikrarsız halde zayıflar ya 
da yetmez. Bunlar hastanın canını tehdit edebilir.

    İlk olarak bakteriyel zatürredir. Tipik belirtileri öksürük, bal-
gam ve mevcut solunum yolu belirtisinin ağırlaşmasıdır. Aynı za-
manda pürülan balgam ya da kan balgamı yaşanır. Göğüs ağrısı 
olabilir. Genelde bakteriyel zatürre bulaşıcı bir hastalık değildir.
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36. Klinik olarak durumu ağır olan vakaları nasıl tespit 
      edilebilir?

3.BÖLÜM: Covid-19 Zatürresinin Semptomları ve Teşhisi

İkinci olarak SARS/MERS. Yeni Tip Koronavirüs, SARS ve MERS 
koronavirüs ailesindendir. Fakat Yeni Tip Koronavirüs; SARS ve 
MERS salgınlarındaki türlerden farklı olarak daha önce tanımlan-
mamış yeni bir tür. SARS ve MERS’in gen dizisinden oldukça farklı 
olan Yeni Tip Koronavirüs’ün bulaşıcı niteliği incelendiğinde 
öldürme oranı SARS ve MERS’e göre daha düşük oldu.

38. SARS’ın özellikleri nelerdir?

39. MERS’in özellikleri nelerdir?

   SARS koronavirüsü kısa sürede Akut Solunum Sıkıntısı Sen-
dromu’na (ARDS) neden olabilir. SARS ateş, öksürük, baş ağrısı, 
kas ağırsı ve solunum yolu enfektesi gibi tipik belirtileri gösterir. 
SARS’a yakalanan hastaların çoğu iyileşir. SARS’ın öldürme oranı 
normalde yüzde 10’dan düşüktür. 40 yaş ve üstü grupta ve kronik 
hastalık sahiblerinde (koroner kalp hastalığı, diyabet, astım ve 
kronik akciğer hastalığı gibi hastalıklara yakalananlarda) daha 
yüksek öldürme oranı olabilir.

    MERS virüsünün öldürme oranı SARS’ınkinden daha yüksek-
tir. 2015-2016 yılları arasında Asya’da patlayan MERS’in ve 2003 
ortaya çıkan SARS’ın birçok benzerlikleri bulundu. Koronavirüs 
kaynaklı solunum enfekte hastalığı niteliğinde olan iki hastalık 
kısa sürede ağır belirtilere neden olabilir. 

Peki, bu iki hastalık arasındaki farklar nelerdir?

    Birincisi olarak, iki hastalığın yayılma hızı farklıdır. İlk MERS 
vakasının keşfedildiği Eylül 2012 ayından Mayıs 2015 ayına kadar 
olan zamanda toplam bin 143 vaka tespit edildi. Fakat 2003 yılında 
ortaya çıkan SARS’ta altı ayda dünya çapında 8 bin 422 vaka tespit 
edildi. Aynı zamanda 32 ülkeye ve bölgeye yayıldı. 



34

    İkincisi olarak, iki hastalığın bulaşıcı özellikleri farklıdır. MERS 
insandan insana SARS gibi hızlı yayılmamıştır.
Üçüncü olarak, iki hastalığın ölümcüllüğü farklıdır. SARS’tan daha 
zor bulaşan MERS’in öldürme gücü daha yüksektir. SARS olarak 
tespit edilen vakaların yüzde 10’u MERS olarak tespit edilen vakal-
arın yüzde 40’ına yakın hayatını kaybetti.  

Covid-19’ un Kontrolüne ve Önlenmesine Dair 120 Soru

40. Hâlihazırda Covid-19 hızlı bir şekilde tespit edilebilir mi?

41. Ateş ve öksürük gibi belirtiler gösteren hastaların tedavi   
       süreci nasıl olabilir?

    Covid-19 hızlı bir şekilde tespit edilebilir. Şüpheli vaka standart-
larına uyan hastaların balgam, boğaz kültürü, alt solunum yolu 
salgısı ve kan örnekleriyle Covid-19 tanısı için RT-PCR testi uygu-
lanır. Test sonucu pozitif çıkan kişiler doğrulanmış vaka olarak 
tanınır.

    Hastanelerde ateş ve öksürük belirtilerini gösteren hastaların 
tedavi süreci şöyledir: Hasta ilk muayene için hastanenin acil 
servisinde hemşire tarafından vücut sıcaklığı ölçülür. Ateş ya da 
öksürük belirtisi gösteren hastaya tıbbi maske takılarak Enfeksi-
yon Hastalıklarına yönlendirilir. 

    Enfeksiyon Hastalıklarında doktor, hastanın epidemiyoloji 
geçmişini soracaktır. Mesela hastanın son iki hafta içinde epide-
mik bölgelere gidip gitmediği, doğrulanmış vaka ile temasta bu-
lunup bulunmadığı gibi. Eğer hastanın klinik belirtileri Covid-19’e 
yakalanan şüphelilere uyduğu, aynı zamanda epidemik bölgeye 
gittiği ya da olası vakalarla temasta bulunduğu, halinde hasta 
izole odada tedavi edilir. Bununla birlikte Covid-19 virüsü testi 
için hastanın boğaz salgısı ve balgam örnekleri alınır. Test sonucu 
pozitif çıkarsa hastaya enfeksiyon tanısı yapılır.
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42. Covid-19 kaynaklı zatürre ile grip arasındaki fark nedir?

43. Covid-19’a yakalandıktan sonra kimlerin durumu ağır    
      olabilir?

   Normalde gribe yakalanan hastalar 2-3 gün ateş yaşadıktan son-
ra iyileşir. Ateş düşürücü ilaçlar etkilidir. Daha sonra öksürük be-
lirtisi çıkabilir. Hastalar nefes alma zorlukları yaşamaz. Hastanın 
zihinsel durumu, iştahı ve uyku durumu genellikle değişmez. 

    Covid-19’a yakalanalar ise 3 günden fazla yüksel ateş yaşayabil-
ir. Öksürük belirtisi daha erken ve ağır biçimde oluşabilir. Kuru 
öksürük belirtisi gösteren hastada balgam sesi çıkabilir veya 
hırıldayarak soluyabilir. Hastanın uykusu da etkilenir. Hastalığın 
gelişmesiyle birlikte daha hızlı nefes almaya başlayan hasta nef-
es alma zorlukları yaşar. Hastanın hem zihinsel durumu hem de 
iştahı etkilenir. Bazı hastaların akciğeri virüs tarafından ciddi 
bir şekilde tahrip edilmesine rağmen bazılarında hafif klinik be-
lirtilerini gösterdi. Dolayısıyla hastalığın başlangıcında CT tara-
ma yöntemi hastanın gerçek durumunun değerlendirilmesine 
yardımcı olacaktır.

    Bağışıklık sistemi zayıf olan grupta (yaşlı, hamile, karaciğer ve 
böbrek fonksiyonları bozuk olanlar) hastalık daha hızlı ve ağrılı 
bir şekilde gelişiyor. Aynı zamanda virüse yakalanan bağışıklık 
sistemi normal olan grupta şiddetli iltihap reaksiyonu ve Akut 
Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) gibi berlirtiler de yaşanır. 
Dolayısıyla Covid-19’u asla küçümsememiz gerekir. 
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44. Covid-19’a yakalananların prognozu nasıldır?

45. Covid-19 kaynaklı zatürrenin klinik türleri nelerdir?

    Mevcut hastanelere kabul edilen vakaların durumuna bakıldığın-
da hastaların çoğunun durumu iyidir. Çocuklar daha hafif hastalık 
belirtileri göstermiştir. Çok az hastanın durumu ağır olmuştur. 
Ölüm vakalarının çoğu yaşlı ve kronik hastalığa sahip olanlardır. 

    Covid 19 kaynaklı zatürrenin klinik türleri üçe ayrılır.

Birincisi normal tür: Hastalar ateş ve solunum enfeksiyonu gibi 
belirtileri gösterir. Örnek olarak zatürrenin göğüs tomografisi 
bulguları gösterilebilir.

İkincisi ağır tür: Aşağıdaki koşulların her birine uyan hasta, ağır 
tür olara kayırt edilebilir. 

1.Nefes alma zorlukları RR ≥ 30 kere / dakika
2.Dinlenme durumunda oksijen doygunluğu ≤% 93
3.Arteriyel kan oksijen kısmi basıncı (PaO2) / oksijen emilim kon-
santrasyonu (FiO2) ≤ 300mmHg (1mmHg=0.133kPa)

Üçüncüsü çok ağır tür: Aşağıdaki koşulların her birine uyan hasta 
çok ağır tür olarak ayırt edilebilir.

1.Solunum yetmezliği yaşadıktan sonra makine yardımıyla nefes 
alabilen hasta.
2.Hasta şok durumundadır. 
3.Aynı zamanda başka organ yetmezliği yaşayan ve yoğun bakım 
ünitesinde tedaviye ihtiyaç duyanlar.
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46. Sağlık kuruluşları Covid-19’a yakalanan kişileri farkettik 
       ten sonra vakaları nasıl raporlayabilir?

Covid-19’a yakalanan şüpheli vaka, doğrulanmış vaka, belirtisi 
hafif olan vaka ve asemptomatik vakalar bulunduğunda salgının 
kontrol ve önleme merkezine dâhil olan tıbbi kuruluşlar internet 
üzerinden ilk andan itibaren rapor sunması gerekir. İnternet üze-
rinden rapor sunamayan tıbbi kuruluşlar ise yerel Hastalık Kon-
trol Merkezine rapor sunması gerekir. 

Salgının kontrol ve önleme kuruluşları rapor aldıktan sonra 
hastanın laboratuvar test sonuçları, hastanın sınıflandırılması ve 
diğer bilgileri zamanında ele alacaktır.
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Covid-19’a Yakalanan Hastaların 
Tedavisi

4.BÖLÜM 
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4.BÖLÜM: Covid-19’ a Yakalanan Hastaların Tedavisi

47. Hâlihazırda Covid-19’un ilacı ve aşısı var mıdır?

48. Covid-19’ dan şüphelenenler neler yapmalıdır?

49. Covid-19’ a yakalanan hastaların tedavi mekânları 
nasıl seçilebilir?

    Şu an Covid-19’un ilacı ve aşısı yok. Hastanın farklı belirtilerine 
göre tedavi uygulanır. 

    Geniş spektrumlu antibiyotik ilaçlar başta olmak üzere antibak-
teriyel ilaçların kötüye kullanılması önlenmelidir. 

    Hastalığın etkeni olan virüs henüz yeni keşfedildiği için bir aşısı 
da maalesef yok. Aşı çalışmaları hızla başlamış durumda ancak 
geliştirilecek bir aşının hazırlıklarının aylar, piyasaya çıkışının ise 
yıllar sürebileceği ifade ediliyor. Bu sebeple aşı çalışmaları uzun 
vadeli çözümler arasında.

   Covid-19’a yakalandığını sananlar ilk andan hastaneye gitmesi 
gerekir. 

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)COVID-19 Klinik Bilgi ve Tedavi 
Kılavuzu yayımladı. Şu anda Covid-19 virüsü için özel bir tedavi 
yöntemi bulunmuyor. Ama hastaların klinik belirtilerine yönelik 
tedavi yapılabilir. İlk zamanda hastalara uygulanan bakım ve 
tedavi hastalığın prognuzunun iyileşmesine yardımcı olabilir.

    Covid-19’a yakalanan hastalar yeterli izolasyon ve koruma 
koşullarına sahip hastanelerde izole edilip tedavi görmelidir. Du-
rumu ağır olan hastaların ise bir an önce yoğun bakım ünitelerine 
transfer edilmesi lazımdır.
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50. Covid-19 nasıl tedavi edilebilir?

    Birincisi hastanın durumuna göre tedavi mekânları 
    seçilmelidir:

   1. Şüpheli ve doğrulanmış vakalar, yeterli izolasyon ve koruma 
koşullarına sahip hastanelerde izole edilip tedavi görmelidir. Özel-
likle şüpheli hastalar izole odalarda tedavi edilmelidir. Hastaların 
yatırılması için yeterli yer olmadığında ise salgın hastalarına özel 
olarak ayrılmış çok yataklı odalarda tedaviye devam edebilirler.

   2.Durumu ağır olan hastaların bir an önce yoğun bakım ünite-
lerine gönderilmesi gerekir.  

   İkincisi normal tedaviler:

   1.Hastanın yatakta dinlemesi, hastaya yönelik destekleyici tedavi 
uygulanması, hasta vücudunun su ve elektrolit dengesine dikkat 
edilmesi, hasta durumunda istikrarın korunması, hastanın hayati 
belirtileri ve kan oksijen doygunluğu (SpO2) değerinin ölçülmesi.

   2.Hastanın durumuna göre kan rutini, idrar rutini, CRP’si, biyok-
imyasal kriteri (karaciğer enzimi, miyokardiyal enzim,  böbrek 
fonksiyonu vb.), kan pıhtılaşma fonksiyonu, gerektiğinde arteri-
yel kan gazı analizi ve göğüs tomografisi gibi muayeneler yapıl-
malıdır. 

  3.Hastanın oksijen doygunluğuna göre etkili oksijen tedavisi uy-
gulanır. Oksijeni yeterince alamayan hastalara oksijen sağlamak 
için burun kanülleri ve yüz maskeleri kullanılır. Gerektiğinde 
HFNC cihazı ve vantilatör kullanılır. 

  4.Hastanın durumuna göre antiviral tedavi uygulanır.

  5.Antibakteriyel tedavi: Geniş spektrumlu antibiyotik ilaçlar baş-
ta olmak üzere antibakteriyel ilaçların kötüye kullanılması önlen-
melidir. Bakteriyolojik izleme güçlendirilmeli. 
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   Üçüncüsü ağır ve çok ağır hastaların tedavisi:

   Bu hastalar, hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde sistematik 
ve muntazam bir şekilde yoğun bakım tedavisi görmesi zorunlu-
dur.   

    Dördüncüsü başka tedavi tedbirleri:

    Hastanın durumuna göre klinik olarak zamanında tedavi planı 
değiştirilebilir. Çin tıbbı teşhis ve tedavi yöntemlerine uyan has- 
talara, Çin tıbbı tedavisi uygulanır.

51. Müşahede altına alınmanın kaldırılması ve hastaneden 
      ayrılmanın standartları nelerdir?

    İlk olarak hastanın durumu istikrarlı olması ve ateşinin düşmesi 
gerekir. 

    İkinci olarak hastanın akciğerinde enfeksiyon gözle görülür bir 
şekilde iyileşmelidir. Başka organlarının fonksiyon bozukluğu 
yaşanmamalıdır. Hasta sakin bir şekilde nefes alabilmekte bilinç-
li ve iştahlıdır. Hastanın vücut sıcaklığı art arda üç gün normal 
durumda olmalıdır. Hastanın solunum yolu belirtisi gözle görülür 
biçimde iyileşmelidir. Sonulum patojeni nükleik asit testinin so-
nucu üst üste iki kez (iki test arasında geçen sürenin 24 saat ol-
ması gerekiyor) negatif çıkmalıdır. Yukarıda belirtilmiş standart-
lara uyan hastaların müşahede altına alınmaları kaldırılabilir ve 
hastaneden ayrılabilirler. 

  Hastalar özel izolasyonlu ambulans ile transfer edilmeli. Am-
bulansta bulunan sağlık personeli ve refakatçi kişisel korunma 
tedbirlerini almalıdır. Ambulans kullanıldıktan sonra dezenfekte 
edilmelidir.

52. Hastaları transfer ederken hangi ilkelere uymalıyız?
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53. Covid-19’a yakalananları transfer ederken nelere dikkat   
      etmeliyiz?

54. Sağlık personeli hastanelerdeki enfeksiyonu nasıl    
      önleyebilir?

    Acil durum merkezinin Covid-19 vakalarının transferi için özel 
ambulans ayırt etmesi gerekir. Bu ambulansların özel yer de park 
edilmedi ve özel temizlik ile dezenfeksiyon ekipmanları ile dezen-
fekte edilmelidir. Ambulans için ayrıca özel sağlık personeli ve 
şoför belirlenmelidir. Diğer yandan sağlık kuruluşlarının Covid-19 
vakalarını transfer ettiğinde hastaların bilgilerini toplayıp hasta-
ların kabul edileceği yeni kuruluşlara ilerletilmesi gerekir.

    Sağlık personeli virüsün tedavi sürecinde olası yayılma riskini 
önlemek için kişisel koruma almalıdır. Özellikle el temizliği, koğuş 
yönetimi, çevresel dezenfeksiyon, tıbbi atıklar, çöpler gibi konulara 
dikkat edilmelidir. İlk muayenede çalışanlar iş takımı, iş şapkası, 
tıbbi cerrahi maske gibi giysiler giymelidir. Ayakta tedavi hizmeti, 
acil durum merkezi, enfeksiyon kliniği ve izolasyon koğuşlarında 
çalışanlar ise günlük çalışmalarında ve hastaları ziyaretlerinde iş 
takımı, iş şapkası, tıbbi cerrahi maske giymelidir. Hastanın kanına, 
vücut sıvılarına, salgı veya dışkılarına dokunurken lateks eldiven 
takmalıdır. Ayrıca sağlık personeline (hasta için burun kanülleri 
takarken, solunum bakımı yaparken ve balgam alırken) hastadan 
havada asılı kalabilen küçük sıvı damlacıkları saçılabilir.  

    Bu durumda sağlık personeli KN95 veya N95 maskesi, yüz ko-
ruyucu, tıbbi eldivenler, geçirimsiz bir elbise, gerektiğinde ko-
ruyucu giysi ve tam yüz hava temizleyici respiratörü giyinebilir. 
    Hastanenin ziyaret kuralı doğrultusunda izolasyon odalarında 
tedavi gören hastaları ziyaret edenler de ciddi kişisel koruma ön-
lemleri almalıdır.
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55. Covid-19 kaynaklı zatürreye yakalananlar tamamen   
       iyileşebilir mi?

   Hâlihazırda Covid-19 ilacı ve özel tedavi yöntemleri bulunmaması-
na rağmen Covid-19’a yakalanan hastaların çeşitli belirtilerine 
yönelik edilen tedaviler hastaların durumunu da etkili bir şekilde 
iyileştiriyor. Enfekte olan hastalar için yardım bakımı çok etkilidir. 
Şu anki tedavi durumuna bakıldığında hastaların çoğu sonuçta 
iyileşir. 
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Covid-19’a Karşı Kişisel Önleme 
Tedbirleri

5.BÖLÜM 
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56. Kış ve bahar mevsimlerinde solunum yolu 
      enfeksiyonları nasıl önlenebilir?

  1.Elleri sık sık yıkayın. 
 Sabun ya da sıvı sabun kullanarak akan suyun altında ellerinizi 
yıkayabilirsiniz. Herkese özel bir sabun ayırılması tavsiye edilir. 
Ellerinizi kuru tutun ve lütfen kirli havlu ile silmeyin. Solunum se-
kresyonuna dokunduktan sonra ellerinizi hemen yıkamanız lazım.

  2.Sağlıklı solunum alışkanlığı kazanın. 
  Öksürürken ve hapşırırken peçete veya temiz bir havlu ile ağzınızı 
ve burnunuzu kapamanız gerekir. Öksürdükten ve hapşırdıktan 
sonra ellerinizi yıkayın, gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza lütfen 
dokunmayın. 

     3.Vücudunuzun fiziksel durumunu ve bağışıklığınızı güçlendirmek.
    Dengeli bir diyet sürdürün. Düzenli egzersiz yapın ve aşırı yorgun-
luğu önleyerek düzenli olarak çalışın.
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  4.Oturduğunuz ortamın temizliğini ve havalandırılmasını yap-
mak.Her gün pencereleri açıp birkaç kere havalandırın. Odaya taze 
hava girsin.

    5.Kalabalık mekânlara gitmeyin. Solunum enfekte belirtisi göster-
en hastalarla temasta bulunmayın.

   6.Öksürük, burnu akıntısı ve ateş gibi solunum yolu enfekte belir-
tilerini gösterdikten sonra evde dinlenin ya da bir an önce hastan-
eye gidin.

   1.Havada dolanan damlacık ile çok hızlı yayılan Covid-19’ u ön-
lemek için lütfen maskeleri doğru bir şekilde takın. 

  2.Hapşırırken ve öksürürken ağzınızı elleriniz ile değil kolunuz 
ile lütfen kaplatın.

   3.Ellerinizi zamanında ve doğru biçimde yıkayın lütfen. 

  4.Bağışıklığınızı güçlendirin. Kalabalık ve kapalı yerlere 
gitmeyin. 

  5.Bağışıklığı artırmak için egzersiz yapın ve düzenli bir şekilde 
çalışın.

57. Kişisel korunma tedbirlerini nasıl alabiliriz?
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58. Maske türlerini biliyor musunuz? 
       Ne tür maske takmamız lazım?

   Maskelerin türüne bakıldığında kâğıt maske, pamuk maske, ak-
tif karbon maske, sünger maske, tıbbi cerrahi maske, KN95 maske 
veya N95 maske gibi çeşitli maske türler vardır. 

Kâğıt maske, pamuk maske, aktif karbon maske ve sünger maske 
Covid-19’un önlenmesine etkili olamadı. Tek kullanımlık tıbbi cer-
rahi maske, KN95 maske ve N95 maske gibi maskelerin yüzde 95 
oranında filtre verimliliğinden dolayı hastadan saçılan damlacıklar 
etkili bir şekilde önlenebildi. Ayrıca solunum valfsız maskeler ter-
cih edilmelidir. N95 maskesinin bulunmadığı takdirde 
yağlı olmayan partiküllere karşı N90 maskesi da kullanılabilir. 
Yakınızda solunum yolu belirtisini gösteren kişiler bulunurken, en 
azından tıbbi cerrahi maske takmanız tavsiye edilir. Bir de maskel-
er aldığımızda maskelerin ulusal standartlara uyup uymadığına 
dikkat etmeliyiz.
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   Başkalarına bulaştırmayı önlemek için grip gibi solunum yolu 
bulaşıcı hastalıkları olan hastalar maske takmalıdır. Solunum 
yolu bulaşıcı hastalara ziyaret ederken kendinizi korumak için 
lütfen maske takın.  Sağlık personeli solunum yolu bulaşıcı hasta-
ları tedavi ettiğinde lütfen maske takın. 
Öte yandan Covid-19 kaynaklı salgının yayıldığında kamusal me-
kânlar gibi kalabalık yerlere gittiğinizde ve toplu taşıma araçları-
na bindiğinizde lütfen maske takın.
Solunum yolu bulaşıcı hastalığa yakalanmaktan şüphelendiğinizde 
ve hastaneye gitmek için yola çıkarken lütfen maske takmaya 
başlayın. 

   1.Gerek tek kullanımlık maske olsun gerek tıbbi cerrahi maske 
olsun maskelerin iç yüzünü ve dışyüzünü ayırt etmemiz lazım. 
Maskenin iç yüzü yüzümüze bakması lazım. Bir yüz maskesinin 
renkli bir tarafı dış taraf olması gerekir.
   2.Tıbbi maskelerde burun klipsi (metal şerit) de bulunur. Bu-
run klipsi maskenin dış cephesinde (maskenin dış yüzünde ve 
üstünde ) olması gerekir. 
   3.Maskenin iç yüzü, dış yüzü, üst ucu ve alt ucu iyice ayırt edik-
ten sonra her kullanımdan önce ve sonra yüzünüzü ve ellerinizi 
temizleyin. Temiz ellerinizle maskenin iki ipini kulaklıklarınıza 
takın. 
   4.Son olarak filtreyi kullanmak için düzgün takmak önemlidir. 
Her kullanımdan sonra yüz maskelerini düzenli olarak değiştirin. 
Maskenin metal şeridi burun köprüsüne sıkı bastırın. Burnunuz, 
ağzınız ve yüzünüzün maske ile tamamen yapışmasına emin olun.

59. Hangi durumda maske takmalıyız?

60. Maske doğru bir şekilde nasıl takılır biliyor musunuz?
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   Maskeler defalarca kullanılamaz. Kullanılmış maskeler “Diğer 
çöpler” işaretli kullanılmış maskelere özel toplama kutusuna atıl-
ması lazım. Eğer yerel hükümet kullanılmış maskeler için özel 
çöp kutuları koymuyorsa zehirli ve tehlikeli maddeler veya diğer 
çöpler olarak sınıflandırılıp çöp kutularına atabilirsiniz. Covid-19 
virüsünü önlemek için yüzde 75 alkol ya da başka etkili dezenfe-
ktanlar ile temizledikten sonra maskeyi bozup çöpe atın. Attıktan 
sonra da ellerinizi iyice yıkayın.

   Su, yemek, kan, kan ürünleri, havada asılı damlacık ve sindirim 
sistemi gibi virüsün doğrudan ve dolayı bulaşma kanalları hep 
ellerimiz ile alakalıdır. Araştırmalara göre ellerimizi doğru bir 
şekilde yıkamak ishal ve solunum yolu enfeksiyonlarını önlemek 
için en etkili yollardan biri.

61. Maske defalarca kullanılabilir mi? Kullanılmış maskeleri 
nasıl atalım?

62. Virüsten korunmak için el yıkama neden büyük önem 
taşıyor?
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Birinci adım: Avuç yıkamak. Ellerinizi su ile ıslatın. Elinizi yıka-
maya yetecek miktarda sabun alın. Avuç içlerinizi birbirine sür-
terek ellerinizi ovalayın.
İkinci adım: Sağ avuç içinizi sol elinizin üst kısmına gelecek 
biçimde parmaklarınızı kenetleyin ve ileri geri ovalayın. Aynı şeyi 
diğer eliniz altta olacak biçimde tekrar yapın.
Üçüncü adım: Avuç içleriniz birbirine bakacak biçimde parmak-
larınızı birbirinin arasından geçirip ileri geri ovuşturun.
Dördüncü adım: Parmaklarınızın arkası. Bir elinizin parmak-
larını diğer elinizin avuç içine gelecek biçimde yerleştirip parmak 
uçlarınızı, tırnak aralarınızı temizleyin.
Beşinci adım: Başparmağınızı diğer elinizin avuç içine sıkıştırıp 
dairesel ileri geri yapın. Aynı şeyi diğer elinizin başparmağı için 
de tekrarlayın.
Altıncı adım: Tırnakların altını yıkayın. Bir elin parmaklarını 
diğer elin avuç içine yerleştirip ileri geri ovuşturun.
Yedinci adım: Bileklerinizi ve kollarınızı yıkayın.

63. El yıkarken nelere dikkat etmeliyiz?



51

5.BÖLÜM: Covid-19’ a Karşı Kişisel Önleme Tedbirleri

   Aşağıda belirtilen durumlarda lütfen ellerinizi yıkayın. 

Öksürdükten ve hapşırdıktan sonra. Hasta için bakım yaptıktan 
sonra. Yemekleri hazırlamadan, hazırlarken ve pişirdikten sonra. 
Yemek yemeden önce ve yemek yedikten sonra. Tuvaletten önce 
ve sonra. Hayvanlarla temasta bulunduktan sonra. Hayvanların 
dışkılarını temizledikten sonra. 
Ayrıca Covid-19’un yayıldığı dönemde dışarından eve dönünce. 
Özellikle toplu taşıma araçlarına binenler ellerinizi lütfen iyice 
yıkayın. Kamusal mekânlardan eve dönenler de ellerini yıka-
malıdır.

    İlk olarak vücudunuzun sağlığını koruyun. Eğer ateş ve öksürük 
gibi belirtileriniz varsa işlerinizi askıya alarak hastaneye gitmeli  
siniz. Diğer yandan seyahat yaparken salgın bölgelerinden uzak 
durun. Başka bölgelere giderseniz tıbbi maske takmak, hapşırırk-
en ve öksürürken kolunuzla veya peçete ile ağzınızı ve burnunuzu 
kapatmak, herkese açık yerlere dokunduktan sonra gözlerinize, 
ağzınıza ve yüzünüze dokunmamak, sabun ve akan su ile ellerin-
izi yıkamak,  el dezenfektanı kullanmak gibi kişisel koruma ön-
lemlerini lütfen alın.

64. Hangi durumlarda el yıkamalıyız?

66. Dışarı çıkarken Covid-19’dan nasıl korunabiliriz?

   Günlük diyette makul diyet yapısı ve dengeli beslenme sağlan-
malı. Yiyeceklerin çeşitli olmasına dikkat edin. Çeşitli gıdaların 
yanı sıra, et ve sebzenin dengesine dikkat edin. Daha fazla taze 
meyve ve sebze yiyin, vitamin ve selüloz ekleyin ve bol su için. 
Şüpheli hastalık belirtilerini gösterirseniz kişisel koruma tedbir-
ini alıp hastanede tedavi görün.

65. Covid-19’u önlemek için yemek konusunda nelere dikkat 
       etmeliyiz?
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    Yaşlılar Covid-19’un kolayca bulaştığı gruplardan biri. Salgının 
yayıldığı dönemde yaşlıların kalabalık kamusal mekânlara gitm-
esi ve gereksiz sosyal faaliyetleri önlenmelidir. Yaşlıların dışarıya 
çıkarken maske takması gerekir. Eve dönerken ellerini yıkaması 
gerekir. Yaşlılar oturduğu ortamı havalandırmanın yanı sıra evini 
temizleyip defenzekte etmelidir.
  Çocukların korunmasına da önem verilmeli. Ellerini sık sık 
yıkamak, evde kalmak, dışarıya çıkarken maske takmak ve oda-
larını havalandırmak gibi önlemlerin alınmasının dışında akraba 
ve arkadaşların çocuğa özellikle bebeğe yakın temas kurması (öp-
mek ve dokunmak) engellenmelidir.

   Gribin yaygın olduğu kış mevsiminde ateş ve öksürme belirtileri 
gösteren çocukların sayısı çok fazladır. Daha önce Covid-19 vakal-
arı ve şüpheli kişilerle temas kurmayan çocuklar için ilk önce 
normal grip olarak düşünülmelidir. 
   Çocuklar evde kalarak bol su içsin. Ebeveynleri çocuklarının du-
rumunu yakından takip etmelidir. Hemen hastaneye gitmesi de 
gerekmiyor. Çünkü çocuk hastanede büyük oranda salgına bulaş-
ma riski altında olacaktır. Ancak çocuğunuzun ateşi hem yüksek 
hem de uzun sürdüğünde ateşin dışında başka belirtiler de ortaya 
çıkarsa çocuğu hastaneye bir an önce getirin lütfen.

67. Yaşlı ve çocuk gibi zayıf gruplar ne gibi tedbirler almalı?

68. Çocuğum hastalanırsa ne yapmalıyım?
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    Ailedeki temizlik, bulaşıcı hastalıklardan iyice korumak ve bu-
laşıcı hastalardan kaçınmanın önemli bir yöntemidir. Her aile 
evini iyice temizlesin ve evdeki çöpleri sınıflandırarak zamanında 
atsın. El ve solunum hijyeni doğru sağlanmalıdır. Ayrıca sağlıklı 
bir diyet alışkanlığı sürdürmek ve odayı sık sık havalandırmak 
da Covid-19 riskine karşı önlemeler arasındadır.  Son olarak evde 
hayvan beslemekten lütfen kaçının.

69. Ev temizliği nasıl yapılır?
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Mahallede Covid-19’un Yayılmasının 
Önlenmesi

6.BÖLÜM 
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6.BÖLÜM: Mahallede Covid-19’ un Yayılmasının Önlenmesi

   Çin Halk Cumhuriyeti’nin Bulaşıcı Hastalıkların Önlenmesi ve 
Kontrolü Kanunu’na göre bulaşıcı hastalıklar A, B, C üç tür olarak 
sınıflandırıldı. A türü yani en yüksek düzeyde bulaşıcı hastalıklar 
veba ve kolerayı kapsar. 20 Ocak 2020 tarihinde Çin Devlet Konseyi 
Covid-19’u B türü bulaşıcı hastalıklara dâhil etti ve A türü bulaşıcı 
hastalıkların kontrol ve önleme tedbirlerini alma kararı aldı.

   Mevcut epidemiyolojik araştırmalara göre Covid-19’un kuluçka 
süresi 3-7 gün en fazla 14 gündür. Hâlihazırda Covid-19 vakala-
rıyla sıkı temasta bulunanların müşahede altına alınması çok 
önemlidir. Bu hem kamu sağlığı için zorunlu bir tedbir hem de ul-
uslararası toplumca kabul edilen bir uygulamadır. Başka Korona-
virüslerin kuluçka sürelerine atıfta bulunularak Covid-19 vakal-
arıyla sıkı temas kuranların tıbbi müşahede süresi 14 gün olarak 
saptandı. Vakalarla sıkı temasta bulunanlar evde ya da hükümet 
tarafından ayarlanan özel yerlerde 14 gün müşahede altına alın-
malıdır.

70.  Bulaşıcı hastalıkların kaç türü vardır? Covid-19 hangi  
        türdendir?

71. Hastalarla sıkı temasta bulunanlar neden 14 günlük tıbbi   
       müşahede altına alınmalıdır?

-Doğrulanmış ve şüpheli vakalarla aşağıda belirtilen koşul-
larından birine uyanlar vakalarla sıkı temasta bulunanlar sayılır.
-Vakayla aynı evde oturanlar, aynı sınıfta öğrenenler, aynı yerde 
çalışanlar ve başka sıkı temasta bulunanlar. 
-Tedavi, bakım ve ziyaret gibi girişimlerde bulunan ve etkili ko-
ruma tedbirleri almayan sağlık personeli, vakanın aile üyeleri ve 
diğer vakayla yakın temasta bulunanlar. 

72. Kimler hastalarla sıkı temasta bulunmuş sayılır?
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   Hükümetin kontrol ve önleme tedbirleri doğrultusunda evde 
müşahede altına alınmalı. Korkmamalı, iş yerine gitmemeli, 
dışarıya çıkmamalı. Vücut durumunuzu yakından takip etmelis-
iniz. Mahalle doktorları da düzenli bir şekilde durumunuzu takip 
edecektir. Eğer ateş ve öksürük gibi belirtileri gösterirseniz, ilk 
zamanda yerel hastalık kontrol ve önleme kuruluşlarına duru-
munuzu iletin. Onların tavsiyelerine göre, özel tıbbi kuruluşlarda 
tedavi görün.

-Vakayla aynı koğuşta tedavi görenler ve vakanın refakatçileri. 
-Vakayla aynı toplu taşıma araçlarına binenler ve araçlarda vakay-
la yakın temas kuranlar.

73. Hastalarla sıkı temasta bulunduktan sonra neler 
       yapılmalıdır?

 1. Dışarıya çıkarken lütfen maske takın. Kamusal mekânlara, 
hastanelere gitmeden ve toplu taşıma araçlarına binmeden önce 
etkili koruma maskelerini lütfen takın.
  2. El hijyenini sağlayın. Herkesin dokunduğu yerlere dokunmak-
tan kaçının. Kamusal alanlardan eve döndükten sonra sabun ve 
sıvı savun ile akan suyun altında ellerinizi iyice yıkayın.

74. Kişisel önleme tedbirleri nasıl alınır?
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   Ya da alkol içeren el dezenfektanı ile temizleyin. Kirli elleriniz 
ile ağzınıza, gözlerinize ve burnunuza dokunmayın. Hapşırırken 
ya peçete ya kolunuz ya da kıyafetinizle ağzınızı ve burnunuzu 
kapatın.

    Hasta karantina altına alınmalı. Hasta olan kişiye 1,5 metre-
den fazla yaklaşmamak gerekir. Hasta için bakım yaptığınızda 
koruyucu maske takmalısınız. Kullanılan maske doğru bir şekil-
de atılmalı. Hasta ile temasta bulunduktan sonra hemen sabunlu 
suyla ellerinizi tamamen temizleyin. Hastanın oturduğu oda sık 
sık havalandırılmalı. Eğer hastanın Covid-19’a yakalanmasından 
şüphelenirse bir an önce hastaneye kaldırılması lazım.

75. Evde zatürre belirtisini gösteren aile üyesine nasıl 
       bakmalıyız?
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   Özel tıbbi kuruluşlarda kontrol ve tedavi edilmeli. Covid-19’a 
yakalanabilir tüm hikâyenizi doktora lütfen anlatın. Örneğin 
yakın zamanlarda salgının yayıldığı bölgelere gittiniz, zatürre 
belirtisi gösteren ya da şüpheli hastalarla temas kurdunuz, vahşi 
hayvanlarla temas kurdunuz vb. gibi. Kendinizi ve başkalarını ko-
rumak için evden çıkıp tedavi bitimine kadar tüm süreçte mutla-
ka tıbbi cerrahi maske takın.

    Yakınınızda birinin Covid-19’a yakalandığına şüphelendiğinizde 
ilk olarak maske takmalısınız. Şüpheli kişiden uzak durun. 
Şüpheliye maske takmasını ve en yakın hastaneye gitmesini tavsi-
ye edebilirsiniz.

   Eğer yakın zamanda Wuhan gibi salgının yayıldığı yerlere gitti-
yseniz eve döndükten sonra kendinizin ve yakınlarınızdaki kişil-
erin vücut durumlarına dikkat etmelisiniz. Kalabalık yerlere ve 
kamusal alanlara gitmemelisiniz. Yerel hükümetin belirlediği 
sağlık kuruluşlarına ziyaret geçmişinizi zamanında bildirin. 
  Eğer ateş, halsizlik, kuru öksürük, kas ağrısı ve nefes alma zor-
luğu gibi belirtiler olursa cerrahi maskeyi doğru bir şekilde takın 
ve hastaneye gidin. Doktora epidemiyolojik geçmişinizi doğru ve 
ayrıntılı bir şekilde anlatın. Yerel sağlık kuruluşları tarafından 
yapılan epidemiyolojik araştırmalara da aktif bir şekilde katılın.

76. Covid-19’a yakalanmaktan şüphelenirseniz neler 
       yapmanız gerekir?

77. Yakınınızda Covid-19’a yakalananların bulunmasından 
        şüphelenirseniz ne yapmalısınız?

78. Son dönemde salgının çok yayılmış olduğu bölgeyi ziyaret 
edenler, evine döndükten sonra nelere dikkat etmelidir?
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   Birinci olarak, evde müşahede altına alınanlar dışarıya çık-
mamalı. Yerel sağlık kuruluşlarının yardımlarını kabul etmeli. 

    İkinci olarak, müşahede altına alınanlar tek kullanımlık tıb-
bi cerrahi maske veya N95 maske takmalı. Kullanılmış maskeler 
ise plastik torba ile sarılıp özel çöp kutusuna atılmalı. Maske tak-
madan önce ve kullanılmış maskeyi attıktan sonra ellerini yıka-
malı. Sabun ve sıvı sabun kullanarak akan su altında ellerini doğ-
ru bir şekilde yıkamalı. 

      Üçüncü olarak, odanızın pencerelerini açabilirsiniz. Havaland-
ırma, oda içindeki virüs ve bakterinin yoğunluğunu azaltarak bu-
laşma riskini düşürür. 

   Dördüncü olarak,  müşahede altına alınan kişinin izolasyon 
odasında kalması ve diğer aile üyeleriyle temasta bulunmaması 
gerekir. Eğer izlasyon odasında kalamıyorsa müşahede altına 
alınanla aranızda en az 1,5 metre mesafe koyun. Çapraz enfeksi-
yondan kaçınmak için müşahede altına alınan kişinin günlük eşy-
alarının diğer aile üyelerininkinden yüzde yüz ayrılması gerekir. 
Sofra takımı ayrı olarak yıkanmalı. Dezenfektan ile temizlenebilir 
veya kaynar su ile sterilize edilebilir. Değiştirilmiş çamaşırları ve 
havlusu dezenfektanla ıslatıldıktan sonra temizlenebilir veya bu-
har ile dezenfekte edilebilir.

     Beşinci olarak, evde müşahedeye alınan kişi için az yağlı ama 
çeşitli yemeklerin hazırlanması gerekir. Yeterince beslenmesi 
sağlanmalıdır. Evde kalanlar endişe ve korku gibi olumsuz duygu-
lardan kaçınmalıdır. Yeterli uyku sağlamanın yanı sıra hastanın 
uzun süre internette gezinmesi önlenmelidir.
    

79. Evde kalarak tıbbi müşahede altına alınanlar nelere 
       dikkat etmelidir?
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    Altıncı olarak, müşahede altına alındığında enfeksiyon belir-
tileri olunca hastaneye gitmeli. Evden çıkmadan önce maske 
takmalı başkalarına bulaştırmaktan kaçınmak için toplu taşıma 
araçları ile hastaneye gitmemeli. Diğer yandan, evde müşahede 
altına alındığı süreçte başka sorunlar yaşanırsa ilgili kuruluşlara 
bildirmelisiniz.

    Birincisi, sağlık durumu iyi olan bir aile üyesinin müşahede 
altına alınana bakması lazım. 

    İkincisi, karantinaya alınan kişi ile aynı günlük kullanım eşy-
aları ve sofra takımı paylaşmayın. 

       Üçüncüsü, karantinaya alınan kişinin kaldığı izolasyon odasına 
girdiğinizde tıbbi cerrahi maske ya da KN95/N95 maskesi takın. 
Taktığınız maske ıslak ve kirli olduğunda hemen değiştirilmesi 
lazım. Maskeyi çöpe attıktan sonra sabun ya da sıvı sabun ile akan 
su altında ellerinizi yıkayın. 

      Dördüncüsü, karantinaya alınan kişinin balgamı ve dışkısı gibi 
salgılarına doğrudan eliniz ile dokunmayın. Tek kullanımlık eld-
iven takarak o kişinin idrarı ve diğer atıklarını boşaltın. Eldiveni 
çıkardıktan sonra da ellerinizi yıkamanız lazım. 

      Beşincisi, etkili dezenfektanlar ile yemek masası ve yatak odası 
takımı gibi mobilyaları temizleyin. Karantinaya alınan kişinin 
kullandığı yatak çarşafı, yorgan ve çamaşırları 60-90 derece sıcak-
lıktaki suya batırın, temizledikten sonra bunları iyice kurulayın.

80. Müşahede altına alınanların aile üyeleri ne gibi önlemler   
       almalıdır?
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    Altıncısı, müşahededeki kişiye bakan aile üyesi de aynı zamanda 
kendi sağlık durumunu yakından takip etmesi gerekir. Bakıcının 
ateş, öksürük, halsizlik ve nefes alma zorluğu gibi belirtiler göster-
diğinde hemen hastaneye gitmesi gerekir.

   Birincisi, toplu karantina uygulanan mekânların seçilmesi ve 
iç tesis gereksinimleri. Toplu karantina mekânları, şehir merkez-
ine biraz uzak olan rüzgârı aşağı yöne doğru alan (downwinddi-
rection) ve ulaşım kolaylığı sağlanan bir yer de olmalı. Kalabalık 
bölgelerden en az 500 metre mesafede nispeten bağımsız bir yer 
olsun. Tıbbi kuruluşlarda toplu karantina mekânları oluşturul-
mamalı. Toplu karantina mekânının iç kısımları farklı ihtiyaçlara 
göre ayırt edilmeli. Örneğin yaşam alanı, malzeme güvenliği te-
darik alanı ve hasta alanı gibi alanlara ayırt edilebilir. Her alanın 
işaretleri açık bir şekilde gösterilmeli. Karantina altına alınan 
kişilerin normal yaşamı için altyapı tesisleri sağlanmalı.  Hav-
alandırma koşulları olmasının yanı sıra, günlük dezenfeksiyon 
önlemlerinin uygulanması karşılanmalı. Ayrıca toplu karantina 
uygulanan mekânlara ait özel ve bağımsız septik tanklar konul-
malı. 
      Toplu karantina mekânlarından çıkan lağım suyu kesinlikle dezenfe-
kte edildikten sonra drenaj şebekesine boşaltılabilir. Dezenfektan yöne-
timi de lağım suyuna klorlu dezenfektan döküldükten 1.5 saat sonra 
lağım suyundaki atık klor miktarı 10mg/L’ye ulaşacak. Dezenfekte edilm-
iş lağım suyunun Tıbbi Kurumlar İçin Su Kirletici Deşarj Standartlarına 
(GB18466-2005) uyması lazım. Bağımsız septik tank bulunmadığında 
toplu karantina mekânlarından çıkarılan dışkılar ancak özel araçlarla to-
planarak dezenfekte edildikten sonra boşaltılabilir.

81. Toplu karantina uygulanan mekânların özellikleri nasıl  
       olmalıdır?
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    İkincisi, toplu karantina mekânlarında tek kişilik odalar sağlan-
malı. Karantina altına alınan kişilerin durumları yakından takip 
edilecektir. Ateş, öksürük, ishal ve konjonktival tıkanıklık gibi be-
lirtiler gösteren hastaların örnekleri alınarak test yapmalıdır.

   Hapşırma ve öksürme yoluyla virüs taşıyan damlacıklar havaya 
saçılabilir. Yakınlardaki kişilere bu damlacıklardan virüs bulaşa-
bilir. Dolayısıyla hapşırırken ve öksürürken peçete ya da mendil 
ile lütfen ağzınızı ve burnunuzu kapatın. Kullanılmış kirli peçe-
teler kapaklı çöp kutusuna atılmalı. Eğer yanınızda peçete gibi bir 
şey bulunmuyorsa ellerinizle değil kolunuzla ağzınızı kapatabil-
irsiniz. Hapşırdıktan ve öksürdükten sonra lütfen ellerinizi iyice 
yıkayın.

   Marketlere özellikle de pazara giderken lütfen maske takın. 
Vahşi hayvanlarla temas kurmaktan kaçının. Hasta ve ölmüş çift-
lik hayvanlarına ve vahşi hayvanlara dokunmayın. 

82. Öksürürken ve hapşırırken nelere dikkat etmeliyiz?

83. Markete giderken ne gibi tedbirler almalıyız?
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84. Arkadaşların yemek davetine katılırken ne gibi önlemler  
       almalıyız?

85. Çöplerin taşınması, temizlik ve dezenfektesi nasıl 
       yapılmalıdır?

     Covid-19’un yayıldığı dönemde arkadaşların yemek davetine 
lütfen katılmayın. Özellikle ateş, öksürük ve boğaz ağrısı gibi 
belirtiler gösterirken arkadaşların yemek davetine katılmayın. 
Başka bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu mevsimlerde de ark-
adaşlarla yemek yemenin sayısını düşürebilirsiniz. Arkadaşların 
yemek davetine katılmak zorunda kalırsanız, virüsün bulaşma 
riskini azaltmak için lütfen maske takın. Ayrıca yemek mekânınız 
havalandırmaya elverişli yerde olsun. Yemeği de en kısa sürede 
bitirin. Bir de yemek boyunca aranıza mesafe koyun.

   Evsel atıkların her gün atılması lazım. Çöp kutuları her gün 
dezenfekte edilmeli. Özellikle kullanılmış maskelerin çöp kutu-
ları, çöp toplama istasyonları, çöp aktarma istasyonları, kamusal 
mekanlar ve atık depolama sahaları gibi yerler her gün en az 
iki kere dezenfekte edilmeli. Çöp arabalarının dezenfektesi de 
güçlendirilmeli. Çöp arabaları kapalı bir şekilde çalışmalı ve 
çöpleri taşıdıktan sonra dezenfekte edilmeli.

    Mahallelerde yer alan marketler, pazarlar, dükkânlar, geçitler 
ve konut binaları kapsamlı bir şekilde temizlenmeli. Özellikle ma-
hallelerde bulunan umumi tuvaletler ve su depoları gibi altyapı 
tesislerinin temizliği iyice yapılmalı ve düzenli bir şekilde dezen-
fekte edilmeli. Çevre sağlığı iyileştirilmelidir.

86. Mahallelerde çevre sağlık yönetimi nasıl uygulanabilir?
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87. Sinek, sivrisinek, fare ve hamam böceği nasıl bertaraf 
       edilmelidir?

88. Covid-19 vakasının bulunmadığı mahallelerde ne gibi  
      önlemler alınmalıdır?

     Kış ve bahar mevsimleri sinek, sivrisinek, fare ve hamamböceği 
bertaraf etmek için en iyi mevsimlerdir. Çöp odası, koridor, bod-
rum, garaj ve tuvalet gibi yerler sivrisinek ve farelerin saklandığı 
ana yerlerdir. Bu yerler bulaşıcı hastalık riskini azaltmak için 
yapışkanlı fare tuzağı, fare bandı ve ilaçlarla haşerelerden ber-
taraf edilebilir.

  Covid-19 vakasının bulunmadığı mahallelere yeni vakaların 
girmesini önlemek için aşağıda tedbirler alabilir.
     1.Organizasyon ve seferberlik mekanizması:
Yerel Covid-19 ile mücadele kuruluşlarının liderliğinde mahalle 
yönetim kurulu, mahalle sağlık hizmet merkezi ve aile hekimleri 
gibi kadroların yanı sıra mahalle sakinleri gönüllü olarak salgınla 
mücadeleye çağırılabilir.



65

6.BÖLÜM: Mahallede Covid-19’ un Yayılmasının Önlenmesi

  Salgınla mücadele etmek için özel ekip kurulmalı. Her ekip 
üyesine mahallenin hangi bölgesinden sorumlu olduğu belirti-
lecek. Mahallede oturan her aile salgının kontrolü ve önlenmesi 
çalışmalarına dâhil edilmeli ve durumları sürekli takip edilmeli.

   Sağlık eğitimi:

  Çeşitli yöntemlerle Covid-19’un kontrol ve önleme bilgileri ma-
halle sakinleriyle paylaşılmalı. Mahalleliler sağlık bilgilerini 
öğrenmenin yanında doğru koruyucu tedbirler almalı. Mahalleli-
leri el temizliğine önem göstermeye, evlerini sık sık havalandır-
maya, ev temizliğini sürdürmeye, dışarıya az çıkmaya, mitinglere 
katılmamaya, toplu taşıma araçlarına binerken ya da kalabalık 
yerlere giderken maske takmaya ve hayvanlarla (özellikle vahşi 
hayvanlar ve dışkılarıyla) temas kurmamaya çağrılmalı. 

   2.Bilgilendirme:

   Mahalle sakinlerine solunum yolu rahatsızlığı belirtileri göster-
diklerinde nereye gidip tedavi görebilir gibi bilgilerle bilgilendi-
rilmeli. Ayrıca her gün yakın bölgelerde ve mahalledeki salgın 
durumuyla ilgili bilgiler kamuoyu ile paylaşılmalı. Sakinlere dış 
geziler ve turist risklerine dair bilgiler de verilmeli.

    3.Salgın bölgelerinden gelen kişilerin kontrolü:

Mahalle yönetim kurulu, salgın bölgelerinden gelen kişileri ilk 
önce ilgili kuruluşlarda kayıt yapması ve bu kişilere yerel sağlık 
merkezinde her gün iki kere fiziksel muayene yapılması gerek-
tiğini bildirmesi gerekir. Aynı zamanda söz konusu kişiler 14 gün 
karantina altına alınmalıdır. Ateş ve solunum yolu rahatsızlığı be-
lirtileri gösterenlerin ise her şeyden önce yerel Hastalık Kontrol 
Merkezi ile irtibat kurularak hastanede tedavi görmeleri sağlan-
malıdır.
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    4.Çevre hijyeni sağlanmalı:

  Mahallelerdeki konutlar, çöp aktarma istasyonu ve inşaat sahası 
gibi yerlerin temizliğine önem verilmeli. Atıklar zamanında taşın-
malı.    

    5.Malzemelerin hazırlığı:

   Mahallelerde yaşayan her aileye salgınla mücadele etmek için 
termometre, maske ve dezenfekte ürünleri gibi gerekli koruyucu 
malzemeler sağlanmalıdır.

Covid-19’ un Kontrolüne ve Önlenmesine Dair 120 Soru

89. Covid-19 vakasının bulunduğu mahallelerde ne gibi 
       önlemler alınmalıdır?

Yukarıda belirtilen 6 tedbirin yanında aşağıdaki iki tedbir daha 
alınmalı. 

1.Vakalarla sıkı temasta bulunanların idaresi:
Covid-19 vakalarıyla sıkı temasta bulunabilir kişilerin tamamı 
dikkatli bir şekilde tespit edilmeli. Bu kişiler müşahede altına 
alınmalı, günlük sağlık durumlarına ilişkin kayıtlar tutulmalı ve 
özel personel tarafından yakından takip edilmelidir. 
Her an ortaya çıkabilecek olası vakaların hastanelere transfer 
edilmesi için gerekli hazırlıklar yapılmalı.

2.Dezenfekte
Mahalledeki yerel Hastalık Kontrol Merkezine yardımcı olarak 
vakaların ve ailelerinin bulunduğu binalar, ofisler, toplantı salon-
ları ve kamu mekanları gibi yerler dezenfekte edilmeli.



67

6.BÖLÜM: Mahallede Covid-19’ un Yayılmasının Önlenmesi

90. Covid-19 bir mahallede yayıldığında ne gibi tedbirler 
       alınmalıdır?

91. Baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük ve burun akıntısı gibi 
       belirtiler yaşamış olanlar ne yapmalıdır?

   Virüsün mahallelerde yayılması ve dışarıdan mahalleye girmesi 
önlenmelidir. 88. ve 89. sorularında belirtilen 8 tedbirin dışında 
aşağıdaki iki tedbir daha alınabilir. 

   1. Covid-19’un yayıldığı mahalleler karantina altına alınabilir. 
Salgın yayılmış ve karantina altına alınmış mahallelerde per-
sonellerin giriş ve çıkışı kısıtlanmalı.

   2. Mahalledeki kalabalığın önlenmesi. Mahalle pazarlarında-
ki faaliyetler ve miting gibi toplanma eylemleri askıya alınmalı. 
Mahallelerdeki hamam, kaplıca, tiyatro, internet kafe ve alışveriş 
merkezi gibi kamu mekânları kapatılmalı. Gerektiğinde fabrika, 
dükkân ve okuldaki faaliyetler askıya alınmalı.

     Vücut sıcaklığınız 38 derece altında olursa evde karantina altına 
alınabilirsiniz. Yerel Hastalık Kontrol Merkezinin gereksinimler-
ine göre rapor sunmalısınız. Belirtilerinizi yakından takip etmeli
siniz. İlaç talimatı doğrultusunda ibuprofen gibi ateş düşürücü 
ilaçları içebilirsiniz. Eğer durumunuzun ağır olduğunu hisseder-
seniz hastaneye gidebilirsiniz. Vücut sıcaklığınız 38 derece üze-
rindeyse kişisel koruyucu tedbirler aldıktan sonra hastanede te-
davi görebilirsiniz.
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92. Ateşi olmayan fakat göğüs bölgesinde çok ağırı 
      hissedenler ne yapmalıdır?

93.  Virüs şüphelisiyle temasta bulunanlar rahatsızlık  
        yaşamamasına rağmen ne gibi tedbirler almalıdır?

   Stres, kalp hastalığı, astım ve kronik akciğer hastalığı gibi et-
kenler göğüs bölgesindeki rahatsızlıklara yol açabilir. Yüksek kan 
şekeri, yüksek kan yağı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, kronik 
akciğer hastalığı gibi hastalıklara yakalanalar göğüs bölgesinde 
çok ağrı hissettiğinde ilk olarak evde dinlenebilir ve durumunu 
yakından takip edebilir. Eğer durumu iyileşmezse hastaneye git-
mesi tavsiye edildi.

      14 gün evde müşahede altına alınması tavsiye edilir. Karantinaya 
alınanlar her gün sabah ve akşam vücut sıcaklığını ölçmelidir. 14 
gün içinde ateş ve öksürük gibi solunum yolu belirtilerini göster-
irse hastaneye gitmesi lazımdır.

  Herkes salgın karşısında evde kalarak kalabalık ve kapalı yer- 
lere gitmekten kaçınmanın yanı sıra sağlık bilincini de artır-
malıdır. Erken yatıp erken kalkmak ve gece uyanık kalmamak 
gibi güzel yaşam tarzını lütfen sürdürün. Ayrıca bağışıklığınızı 
güçlendirmek için düzenli spor yapabilirsiniz. 
  Salgının yaygın olduğu dönemde herkese evinde her gün az da 
olsa egzersiz yapmanızı tavsiye ediyoruz. Genel olarak yetişkin-
ler evde yoga ve aerobik gibi sporlar yapabilir. Yaşlılar ise sağlık 
için Qi Gong ve Tai Chi gibi hafif ve yumuşak egzersiz yapabil-
ir. Gençler ve çocuklar ise vücut geliştirme egzersizi yapabilir. 
Günde bir saat spor yapmanızı tavsiye ediyoruz.

94. Salgın karşısında spor yapmayı sürdürebilecek miyiz?
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Spor saatleriniz sabah saat 10:00 ve öğleden sonra saat 16:00 ci-
varında olabilir.  Salgının çok yayılmadığı bölgelerde yaşayanlar 
etkili maske takması ve kalabalıktan kaçınması koşuluyla açık 
yerlerde egzersiz yapabilirler. 

Maske takarak egzersiz yaparsanız yüksek yoğunluklu egzersiz 
yapmaktan kaçınmalısınız. Yürüyüş gibi hafif sporlar yapabilir-
siniz. Ayrıca kalp ve akciğer hastalığı olan hastalar maske takarak 
spor yapmamalı.

95. Normal insanlar için Çin Tıbbının önleme reçetesi 
       var mıdır?

    Çin’in Shandong Eyaleti 2020 yılında meydana gelen kış ile ba-
har gribi ve Covid-19 virüsü için Çin Tıbbı önleme reçetesi sağladı. 
Önleme reçetesi şöyle; Huang Qi (黄芪) 10g、Chao Baishu (炒白
术) 10g、Fang Feng (防风) 6g、Tai Zishen(太子参) 12g、Mai Dong 
(麦冬) 10g、Lian Qiao (连翘) 10g、Jin Yinhua (金银花) 15g、Yi 
Renmi (薏米仁) 12g、Fu Ling (茯苓) 9g、Su Ye (苏叶) 6g、Zhi 
Gancao (炙甘草) 3g. Bu reçete ile vücut direncini güçlendirme 
amaçlanmıştır.
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Önlemleri

7.BÖLÜM 
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    Covid-19 virüsü ultraviyole ışığa ve ısıya karşı hassastır. 56 
derece sıcaklık 30 dakikada Covid-19 virüsünü etkisiz hale getire-
cektir. Ayrıca yüzde 75 çözelti alkol, benzalkonyum bromür, klor-
lu dezenfektan, perasetik asit ve hidrojen peroksit gibi dezenfek-
tanlar Covid-19 virüsünü etkili bir şekilde bertaraf edebilir. 

 1.Alkol:Alkol bakterinin proteinini denatüre edebilir ve 
pıhtılaştırabilir. Cildi dezenfekte etmek için yüzde 75 çözelti alkol 
kullanılabilir.
    2.Buhar: Sofra takımı, giysi ve gazlı bez gibi eşyalar 20 dakikada 
buhar etkisiyle dezenfekte edilebilir. 
   3. Kaynar su: 100 derecede kaynamış su bakterinin proteinini 
denatüre edebilir. Sofra takımı, oyuncak ve biberon gibi küçük 
eşyalar kaynar suyla dezenfekte edilebilir. Fakat dezenfekte edi-
lecek eşyaların tamamı kaynar suyun içinde olması lazım. 
  4.Doğal ultraviyole ışınlar: Doğal ultraviyole ışınları güneştir. 
Güneş alan bir yer giysi, pelüş oyuncak ve nevresim gibi eşyaları 
dezenfekte edilebilir. 
    5.Havalandırma: İç mekânda havanın taze ve temizliğini sağlam-
ak için sık sık havalandırmak çok önemlidir. Özellikle kış mevsi-
minde soğuk olsa da havalandırılmalıdır. 
   6. 84 dezenfektanı: Sodyum hipoklorit içeren klorlu dezenfektan 
olarak 84 dezenfektanı virüsü bertaraf edebilir. Ancak bu dezen-
fektanı kullandığınızda yemeklerden kaçınmanız lazım. Orantılı 
olarak seyreltilmiş 84 dezenfektanı ile masa, sandalye, yatak, du-
var ve yer gibi şeyleri dezenfekte edebilirsiniz. 

96. Hangi dezenfektanlar Koronavirüsü öldürebilir?

97. Oda içindeki hava ve eşyalar nasıl dezenfekte edilir?
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   Eşya yüzeyleri 84 dezenfektanı gibi klorlu dezenfektan ile yıka-
ma, silme, püskürtme ve ıslatma gibi yöntemlerle dezenfekte 
edilebilir. Mesela 500mg/L miktarında 84 dezenfektanı 10 dakika-
da eşya yüzeylerindeki Koronavirüsü bertaraf edebilir. Ayrıca 
dezenfekte etmek için yüzde 75 çözelti alkol ile eşya yüzeylerini 
silebilirsiniz.

 Giysi ve nevresimler sık sık yıkanmalı. Giysi ve nevresimler 
güneşte de bırakılabilir. Ayrıca çamaşır makinelerinin çoğunda 
ısıtma, dezenfeksiyon ve sterilizasyon gibi işlevler vardır.

98. Eşya yüzeyleri nasıl dezenfekte edilir?

     100. Giysiler ve nevresimler nasıl dezenfekte edilir?

99. Sofra takımları ve doğrudan yenecek yemekler nasıl 
      dezenfekte edilir?

  Sofra takımları ve doğrudan yenecek yemekleri kaynar suda 
15-30 dakikada kaynatmak koşuluyla Covid-19 virüsünü bertaraf 
edebilirsiniz. Bunun dışında ultraviyole ışını da 30 dakikada 
Covid-19 virüsü bertaraf edebilir.
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   Birinci olarak, toplu taşıma araçlarındaki eşyaların yüzeyleri 
virüsü önlemek için günlük temizlik ve dezenfekte yapılmalı. 
Uçak, tren, metro, otobüs ve feribot gibi toplu taşıma araçları 
kullanıldıkları her sefer sonrasında içindeki nesnelerin yüzeyleri 
(mesela gövde duvarı, sürücü direksiyon simidi, araba kol dayama 
yeri, masa ve sandalyeler) 250 mg/L ~ 500 mg/L klor içeren klor-
lu dezenfektan ile dezenfekte edilmedi. Ayrıca bu eşyalar etkili 
dezenfektan mendillerle de silinebilir. Koltuk kılıfları gibi tekstil 
ürünleri de düzenli bir şekilde yıkanmalı ve dezenfekte edilmeli.

  Toplu taşıma araçlarında yolcunun kusması halinde kusmuğu 
hemen klorlu dezenfektan ile temizlenmeli. Kusmuk temizlendik-
ten sonra bromo germin gibi dezenfektanlarla kusmuk tarafından 
kirlenen nesne yüzeyleri dezenfekte edilmeli. 

  Toplu taşıma araçlarında şüpheli ve doğrulanmış vakaların bu-
lunduğunda profesyonellerin rehberliğinde görünür kirleticileri 
tamamen temizlenmeli. Ardından ortam 100mg/Lklorlu dezenfe-
ktan ya da 500mg/L Klor dioksit dezenfektanı ile silinebilir veya 
spreyle dezenfekte edilebilir. Yer dezenfektesi için ilk olarak 
dışarıdan içeriye bir kez püskürtebilir. Püskürtme hacmi 100ml/
m2-300ml/m2 olmalı. Bunun ardından içeriden dışarıya püskür-
terek yer ikinci kez dezenfekte etmeli. Dezenfekte süresi 30 da-
kikadan fazla olmalı.

  İkinci olarak, havalandırma güçlendirilmeli. Normalde doğal ha-
valandırma veya mekanik havalandırma yapılabilir. Uçak, 
hızlı tren ve metro gibi kapalı ortamlar ise klimanın havalandır-
ma gücünü artırarak havalandırma seferleri yükseltilebilir. 

Bir de klimanın fitresi zamanında temizlenmeli. Otobüs pencere-
leri arabanın düşük hızda sürüldüğünde veya durduğunda açıla-
bilir.

101. Toplu taşıma araçları nasıl dezenfekte edilir?

7.BÖLÜM: Covid-19’a Karşı Dezenfeksiyon Önlemleri
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8.BÖLÜM 
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8.BÖLÜM: Covid-19’a Dair Psikolojik Müdahale

102. Salgın karşısında kimlerin psikolojik müdahaleye
         ihtiyacı olabilir?

103. Salgından etkilenenlerin psikolojik durumları nasıl  
         derecelendirilir?

    Salgından etkilenen ve psikolojik müdahaleye ihtiyaç duyanlar 
doğrulanmış hasta, şüpheli hasta, sağlık personeli, hastayla sıkı 
temasta bulunanlar (aile üyeleri, iş arkadaşları ve arkadaşları), 
hastalığının açıklanmasını istemeyenler ve kolayca hastalık bu-
laştırılabilen halk dâhil altı gruptan oluşur.

   Covid-19’un yaygınlaşmasıyla beraber panik de yayılıyor. Yeni 
Koronavirüsten etkilenenlerin durumu ağırdan hafife doğru dört 
düzeye ayırt edilebilir. 
   Birinci düzeydeki grup: Covid-19’a yakalanan hastalar (duru-
mu ağır ve çok ağır olanlar), salgınla mücadelenin ilk cephesinde 
çalışan sağlık personeli, Hastalık Kontrol Merkezindeki kadrolar 
ve yöneticiler. 
    İkinci düzeydeki grup: Evde karantina altına alınan ve durumu 
hafif olan hastalar (doğrulanmış vakalarla sıkı temasta bulunan-
lar ve şüpheli vakalar) ve ateş belirtisi gösterip hastanede tedavi 
görenler.
    Üçüncü düzeydeki grup: Birinci düzeye ve ikinci düzeye ait kişil-
erle ilgili olanlar. Örneğin aile üyeleri, iş arkadaşları, arkadaşları, 
salgınla mücadelenin arka planındaki çalışanlar. Örneğin salgınla 
mücadele çalışmalarına yardımcı olan organizatörler, yöneticiler 
ve gönüllüler. 
   Dördüncü düzeydeki grup: Salgının kontrol ve önleme tedbirl-
erinden etkilenen diğer gruplar, kolayca virüs bulanlar ve sıradan 
vatandaşlar. 
    Not: Psikolojik müdahale birinci düzey kümeden başlanmalı.
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104. Salgından etkilenenlere hangi psikolojik müdahale  
         yapılır?

   Farklı düzeydeki kümeler için çeşitli müdahale çalışmaları
 yapılmalı.
1.Salgından etkilenen farklı kümelerin psikoloji sağlık durum-
ları öğrenmeli. Elde edinilen bilgilere göre yüksek risk grubunda 
olanları ayırt etmeli. İntihar ve dürtüsel davranış gibi aşırı olay-
ların ortaya çıkmasından kaçınmalı. Olası grup psikolojik krizi 
eğilimi yaşanırsa yerel salgınla mücadele kuruluşlarına anında 
rapor sunulmalı. 
2. Psikolojik krize müdahale için çeşitli teknikler kapsamlı olarak 
kullanılmalı. Farklı kümelere yönelik psikolojik hizmetler sağlan-
malı. 
3. Toplumsal kuruluşlar tarafından organize edilen psikoloji sağlık 
hizmetlerine destek sağlanmalı. 
4.Şiddetli zihinsel bozukluk hastaları kontrol altına alınmalı. 
Oturduğu bölgeye tedavi ve bakım konusunda yardım sağlaması 
lazım.

    Hastaların girdiği farklı tedavi aşamalar doğrultusunda psikolo-
jik müdahaleler de farklı şeylere odaklanır. 
   Birinci Aşama: Müşahede ve Tedavinin Başlangıç Dönemi
Bu aşamada bulunan kişiler uyuşma, inkâr, öfke, korku, kaygı, 
depresyon, hayal kırıklığı, şikâyet, uykusuzluk veya saldırı gibi 
olumsuz duygular yaşayabilir. 
Danışmanlık ve müdahale ilkeleri: Hastaları teselli ederek yardım 
sağlamalı. Hastalara hoşgörülü bir tutumla yaklaşılarak duygu-
ları stabilize edilmeli. Hastanın intihar, kendine zarar verme ve 
başkalarına saldırı riskleri değerlendirilmeli.

105. Tespit edilen vakaların psikolojik özellikleri nelerdir?   
         Onlara nasıl yardımcı olunabilir?
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Müdahale yöntemleri: 
1.Hastanın davranışının normal stres belirtisi olduğunu anlamalı. 
Hastanın saldırısı ve üzücü davranışı için öfkelenmemeli. Hasta 
ile kavga etmekten kaçınmalı. 
2. Hastayı yüzde yüz anlayan ön koşuluyla ilaç vermenin yanı sıra 
hastanın psikolojik durumu değerlendirmeli. Gerektiğinde psiki-
yatri bölümü müdahale edebilir. Hastaya olumlu psikolojik destek 
hastanın özgüvenini tekrar kazanmasına yardımcı olacaktır. 
3.Müdahale edilen hastanın hem yakınlarını hem de sosyal güven-
liği güvence altına alacağını açıklamalı. Hasta için tedavi planını 
ve psikolojik müdahalenin gereksinimleri açıklamalı. 
   İkinci Aşama: Müşahede ve Tedavi Dönemi
Bu aşamada buluna kişiler müşahede ve tedavinin ilk döneminde 
ortaya çıkabilir duyguların yanında sadece korkusundan dolayı 
tedaviyi bırakması ya da tedaviye fazla iyimser beklenti ile yak-
laşması gibi duygular yaşayabilir. 
Danışmalık ve müdahale ilkeleri: Hastalarla aktif bir şekilde 
ilgilenilerek gerektiğinde psikiyatri bölümü müdahale edebilir.
Müdahale tedbirleri: 
1.Hastanın kabul edebilir derecesine göre hastalığının ve sal-
gınının durumu anlatılabilir. 
2.Hastanın yakını ile iletişim kurmasına yardımcı olunabilir. 
3.Hastayı tedaviyi kabul etmeye teşvik edilebilir. 
4.Hastanın tedavisi için uygun bir ortam yaratıla bilinir. 
5.Gerektiğinde hastayı psikiyatri bölümü tedavi edebilir.
    Üçüncü Aşama: Nefes Alma Zorluğu Yaşayan, Son Derece Üzgün 
ve İfade Zorluğu Çeken Hastalar
Bu aşamadaki hastanın psikolojik durumu ölüme yaklaşma hissi, 
panik, umutsuzluk vb. şeklindedir.
Müdahale tedbirleri: 
Hastanın sakinleştirilerek yatıştırmanın yanı sıra durumunu 
iyileştirmek için tedavi güçlendirilebilir.
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  Danışmalık ve müdahale ilkeleri: Yatıştırmak, sakinleştirmek, 
hasta ile duygusal iletişimlerde bulunmak, hastanın tedaviye 
güvenini artırmak gerekir.
   Dördüncü Aşama: Evde Müşahedeye Alınan, Durumu Hafif Olan 
Hastalar ve Sadece Ateş Olan Hastalar
Bu aşamadakilerin psikolojik durumu: Panik, huzursuzluk, yalnı-
zlık, çaresizlik, depresyon, karamsarlık, öfke, gerginlik, başkala-
rından gelen yabancılaştırılma baskısı, şikâyet, utanç ve hastalığa 
pek önem vermemek vb.
Danışmalık ve müdahale ilkeleri: Sağlık bilgilerinin aktarılması, 
hastanın değişikliğe alışması teşvik edilmelidir.
Müdahale tedbirleri:
1. Hastaların salgın ile ilgili doğru enformasyon ve bilgileri öğren-
mesine yardımcı olunabilir. 
2.Hastaların tedavi ve müşahede tedbirlerine uyması teşvik edile-
bilir. Sağlıklı beslenme ve düzenli dinlenmenin yanı sıra kitap 
okumak, müzik dinlemek ve eğlenceli şeyler yapması tavsiye 
edilebilir. 
3. Müşahedeyi kabul etmesi için pozitif düşünceler aktarılabilir. 
4.Toplumdan destekler sağlanabilir. Hasta akrabaları ve ark-
adaşları ile telefonla irtibat kurabilir, onlardan teşvik desteği ka-
zanabilir. 
5. Hasta için psikolojik yardım hattı veya çevrimiçi psikolojik 
müdahale temin edilebilir.

 Koronavirüs şüphelilerinin genel psikolojik özellikleri zarar 
görmem düşüncesi, tedaviden kaçınmak, gerginlik, tedaviyi fazla 
görmek, sık sık hastane değiştirmek vb. şeklindedir.
Danışmalık ve müdahale ilkeleri: Doğru bilgileri zamanında ak-
tarmak, doğru koruyucu tedbirleri öğretmek ve baskıları azalt-
mak.

Covid-19’ un Kontrolüne ve Önlenmesine Dair 120 Soru

106. Koronavirüs şüphelilerinin psikolojik özellikleri 
          nelerdir? Onlara nasıl yardımcı olunabilir?
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 Müdahale Tedbirleri: 
1.Devletin sağlık politikaları aktarılabilir. Hastanın durumu 
yakından takip edilebilir. Bir an önce tedavi görmesi tavsiye edile-
bilir.
2. Hem kendisi hem de başkaları için gerekli tedbirler alması tav-
siye edilebilir. 
3.Hastanın, Hastalık Kontrol Merkezinin yönlendirmelerine uy-
ması, kurallara göre kişisel durumunu rapor etmesi tavsiye edile-
bilir.
4.Hastaya evde spor yapması, kendisini rahatlamak için derin 
nefes alması ve depresyona girmemesi tavsiye edilebilir. 

 Sağlık personelinin genel psikolojik durumları arışı yorgunluk, 
gerginlik, uykusuzluk, üzüntü, şikâyet, çaresizlik, depresyon, 
hasta ölümü karşısında hayal kırıklığı ve kendini suçlama şek-
lindedir. 
Sağlık personelinin ailelerine de virüse bulaşabilir. Sağlık per-
soneli onların sağlık durumundan endişelenebilir. Aşırı heyecan 
yapması iyi dinlenmemesine ve sağlığını koruyamamasına neden 
olabilir. 
Danışmalık ve müdahale ilkeleri: Vardiyasını düzenli olarak 
değiştirmesi, kendi psikolojik durumu iyileştirmesi ve sorun 
yaşandığında başkalarından yardım talebinde bunması germek-
tedir.
 Müdahale Tedbirleri: 
1. Sağlık personelinin endişelerini gidermeye çalışmalı. Sağlık 
personelinin temel yaşam ihtiyaçlarını temin etmek için özel lo-
jistik destek grubu ayarlanmalı. Müşahede bölgelerinde çalışan 
sağlık personelini her ay değiştirmeye çalışmalı. 

8.BÖLÜM: Covid-19’a Dair Psikolojik Müdahale

107. Sağlık personelinin psikolojik özellikleri nelerdir? 
         Onlara nasıl yardımcı olunabilir?
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2. Salgınla müdahalenin ilk cephesine gitmeden önce sağlık per-
soneline yönelik psikolojik krizle müdahale eğitimi verilmeli. 
Stresin yol açabileceği tepkileri bildirmenin yanı sıra stresle nasıl 
başa çıkabileceği ve duygularını nasıl düzeltebileceği öğretilmeli. 
Sağlık personeli arasında önleyici görüşmeler yapılabilir. Birbirl-
erini teselli etme ve sorunlarını aktarma gibi mekanizmalar ku-
rulabilir. 
3. Sağlık personelinin çalışmaları makul bir şekilde ayarlanmalı. 
Sağlık personelinin yeterli uyku ve dinleme süresi güvence altı-
na alınmalı. Sağlık personelinin çalıştıkları hastaneye yakın bir 
yerde konaklaması sağlanmalı.
4. Sağlık personelinin aileleri ve arkadaşlarıyla irtibat kurması 
sağlanmalı.
5. Uykusuzluk, depresyon veya anksiyete yaşayan sağlık persone-
li için zamanında psikolojik müdahale hizmeti sağlanmalı. İki 
haftada iyileşmeyenler için psikiyatrik değerlendirme ve tedavi 
yapılmalı.
6. Stres veya diğer zihinsel belirtiler gösteren sağlık personelinin 
çalışma pozisyonu zamanında değiştirilmeli. Profesyonel yardım 
sağlanması gerekir.

  Bu grubun genel psikolojik durumu kaçınma, huzursuzluk, 
bekleme boyunca endişe, körü körüne cesur olmak, koruyucu ön-
lemleri reddetmek, evde müşahedeye karşı çıkmak vb. şeklindedir.
Danışmalık ve müdahale ilkleri: Teselli etmek ve internet üzerin-
den iletişimi yoğunlaştırmak.
Müdahale Tedbirleri: 
1. Devletin sağlık politikalarını anlatmak. Bu kişilere gerçekle 
yüzleşmesini ve evde müşahede altına alınmasını teşvik etmek.
2. Doğru bilgiler aktararak bu kişilerin stresini düşürmek.

108. Hastalara sıkı temasta bulunanların (aile üyeleri,
         arkadaşları ve iş arkadaşları) psikolojik özellikleri 
         nelerdir? Onlara nasıl yardımcı olunabilir?
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     Bu kişilerin genel psikolojik durumları salgınla mücadeleyi tam 
olarak öğrenememek, yanlış teşhis edilmekten ve müşahede altı-
na alınmaktan korkmak, virüse dair doğru algıları bulunmamak, 
kaçınmak, ihmal ve huzursuzluk vb. şeklindedir.
Danışmalık ve müdahale ilkeleri: Açıklama, eleştirmeme ve 
hastanın tedavi görmesini destekleme.
Müdahale tedbirleri: Doğru bilgiler aktararak korkularını gider-
mek. Bu kişilerin bir an önce tedavi görmesini teşvik etmek. Bil-
imsel koruyucu tedbirler almasını teşvik etmek.

   Bu kümenin genel psikolojik durumları şöyle: Panik, dışarı çık-
maktan korkmak, bilgisiz olarak dezenfekte etmek, hayal kırıklığı, 
korku, sinirlilik, saldırgan davranış ve aşırı iyimserlik, vazgeçme 
vb.
Danışmalık ve müdahale ilkeleri: Sağlık bilgilerini öğretmek, 
olumlu bir tutumla yaklaşmasını teşvik etmek. Doğru ve bilimsel 
önleme tedbirlerini almasını öğretmek.
Müdahale tedbirleri: 
1.Resmi kanallardan salgına dair bilgiler öğrenmesini tavsiye ede-
bilir. Bu kümenin kontrol ve önleme tedbirlerini doğru bir şekilde 
anlaşmasını sağlayabilir. 
2.Etkili temasta bulunmayı tavsiye edebilir.
3.Doğrulanmış ve şüpheli vakaları ayrımcılık yapmamasını öner-
ebilir. 
4.Olumlu yaşam tarzını tavsiye edebilir. İçki ve sigara içme gibi 
sağlıksız eylemlerden kaçınmasını teşvik edebilir.

109. Hastalığının açıklanmasını istemeyenlerin psikolojik 
         özellikleri nelerdir? Onlara nasıl yardımcı olunabilir?

110. Kolayca Koronavirüse yakalananların ortak özellikleri
          nelerdir? Onlara nasıl yardımcı olunabilir?
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9.BÖLÜM 



83

9.BÖLÜM: Covid-19’un Kontrolüne ve Önlenmesine 
                      Dair Yanlış Anlayışlar

    Öldürmez! Sirke içindeki asetik asitin konsantrasyonu çok 
düşüktür. Dezenfektan olarak kullanılamaz. Aynı zamanda sirke 
gözleri ve solunum yolunu tahriş edebilir. Sirke ile Covid-19 ön-
lenemez.

     Tamiflu (oseltamivir fosfat) başta olmak üzere yeni dolaşım-
daki influenza virüslerine karşı kullanılmak üzere etkili antiviral 
ilaçların Covid-19 üzerinde de etkili olmasına dair bir kanıt şu ana 
kadar elde edilmedi.  

      Önlemez! Covid-19’un patojeni virüstür. Bakterilerin neden 
olduğu enfeksiyonların tedavisinde antibiyotik verilir. Covid-19’u 
önlemek için antibiyotik kötüye kullanılırsa patojenlerin direnci-
ni güçlendirebilir.

      Önlemez! C Vitamini vücudumuzun normal bağışıklık fonksi-
yonunu sürdürebilir ama bağışıklık fonksiyonunu güçlendiremez. 
Bir de C Vitamininin virüse karşı bir işlevi de bulunmadı. Tedavi 
sürecinde C Vitamininin verilmesi yardımcı tedavi yöntemlerin-
den biridir.

111. Kapalı yerlerdeki Yeni Koronavirüs sirke ile öldürebilir mi?

112. Yeni Koronavirüsü antiviral ilaçlar içmekle önlenebilir mi?

113. Antibiyotikler Yeni Koronavirüsü önleyebilir mi?

    114. C Vitamini Yeni Koronavirüsü önleyebilir mi?
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   Bir maske takmak yeterdir. Üç veya dört maske takarsanız zor 
nefes alırsınız. Birkaç maske taktığınızda hava maskenin önünden 
burnunuza değil maskenin yanlarından girecektir. Bu durumda üst 
üste takılan maskeler temiz nefes almanızı sağlamaz. Bir de KN95 ya 
da N95 maskeleri takmak zorunda değilsiniz. Normal tek kullanım-
lık tıbbi maskeler de havada saçılan damlacıkları etkili bir şekilde 
engelleyebilir.

   Grip aşısı, gribi önlemek için geliştirildi. Covid-19 virüsünü grip 
aşısı etkilemiyor. Dolayısıyla grip aşısı yaptıranlar da Covid-19’a 
yakalanabilir ve durumu ağır olabilir.

115. Birkaç maskeyi üst üste takmak, Covid-19’u daha etkili  
         bir şekilde önleyebilir mi?

116. Grip aşısı yaptıranlar Yeni Koronavirüse daha zor mu 
          yakalanır?

   Sigara içmek, Covid-19 ve SARS gibi virüslerin enfeksiyonunu 
önleyemez. Maske takmak solumun yoluyla bulaşan hastalıkları 
önlemek için en etkili yöntemdir.
    Sigara içmenin Covid-19’u önleyebilmesine dair iddiaların bilim-
sel kanıtları bulunmadı. Tam tersi sigara içmek, vücudun akciğer 
fonksiyonuna zarar vererek direncini azaltacaktır. Bu durumda 
virüs daha kolay bulaşır. Uzun süre sigara içenler, kronik bronşit 
ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi hastalıklara yakalana-
bilir. Bu kişilerin hastalanma oranı sigara içmeyenlere göre daha 
yüksektir.

    117. Sigara içenler Koronavirüse yakalanamaz mı?
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     Virüsün alkol ile bertaraf edilebilmesini öğrenen birçok kişinin 
aklına içki içmek yoluyla Covid-19’u önleyebilirim düşüncesi ge-
lebilir. Uzmanlar, içki içme yoluyla Covid-19’u önlemenin saçma 
sapan bir düşünce olduğunu doğruladı. Ancak belli bir konsant-
rasyondaki alkol ile elinizi silerseniz virüse karşı etkili korunmuş 
olabilirsiniz. 

     Sarımsak içindeki allisin, çeşitli bakteri, küf ve protozoaları 
etkili bir şekilde bertaraf edebilir. Fakat sarımsak fazla yenirse 
vücudun B vitamini emilimi engellenir. Uzun zaman ve fazla 
miktarda sarımsak yemek anemiye neden olabilir. Ağır hastalığa 
yakalanan ve ilaç içerenlerin aşırı sarımsak tüketmesi durumunu 
daha da ağırlaştırabilir. Ayrıca şuana kadar sarımsağın vücut 
içindeki virüsleri bertaraf edebilmesine dair bir kanıt bulunmadı.

118. İçki içmek Yeni Koronavirüsü önleyebilir mi?

119. Fazla sarımsak yemek Yeni Koronavirüsü önleyebilir mi?

     Tuzlu su, ağzı ve burnu temizlemeye yardımcı olur. Faranjiti teda-
vi etmekte yardımcı olabilir. Fakat Covid-19 virüsü insanın solunum 
yoluna saldırır. O yüzden tuzlu su ile ağzı ve burnu temizlemek Cov-
id-19’u önleyemez.

120. Tuzlu suyla ağzı ve burnu yıkamak Yeni Koronavirüsü 
          önleyebilir mi?




