


Soğuk algınlığı

Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV)

Ağır Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV)

gibi daha ciddi hastalıklara kadar 

çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs 

ailesidir. 

Coronavirus’lar (CoV), 



Coronavirus’lar hayvanlardan bulaşarak

insanlarda hastalık yapabilir.

Henüz insanlara bulaşmamış olan ancak

hayvanlarda saptanan birçok coronavirüs

mevcuttur.

31 Aralık 2019'da DSÖ Çin Ülke Ofisi, Çin'in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde Vuhan

Güney Çin Deniz Ürünleri Şehir Pazarı çalışanlarında kaynaklanan etiyolojisi

bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirmiştir.

7 Ocak 2020’de etken daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir coronavirus (2019-nCoV) 

olarak tanımlanmıştır. 

Daha sonra 2019-nCoV hastalığının adı COVID-19 olarak kabul edilmiştir.    

SARS-CoV MERS-CoV



İlk Bulaşma kaynağı net değildir 

(vahşi hayvan???)

insaninsan

Kuluçka süresi 2-14 gün  
(Çoğunlukla 3-7 gün)

Yeni vakalara göre bu süre 
değerlendiriliyor



https://abc7ny.com/5988128/

https://abc7ny.com/5988128/


VİRÜSÜN 

BULAŞMA ŞEKİLLERİ



VİRÜSÜN 

BULAŞMA 

ŞEKİLLERİ





KİMLER RİSK ALTINDADIR?



ciddi vakalarda 

pnömoni, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm olabilir

Ayrıca bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi mide-bağırsak şikayetleri



TANI TESTLERİ

Halk Sağlığı Genel 

Müdürlüğü Mikrobiyoloji 

Referans Laboratuvarları

Diğer solunum yolu enfeksiyonları tespit edilse dahi

COVID-19 olası vaka 

tanımına uyan tüm hasta 

numuneleri COVID-19 

için de değerlendirilir.

testler

Laboratuvarların pan-

coronavirus testi ve 

takiben sekans analizi ile 

konfirmasyon yapmaları 

önerilmiştir.







• Yemek yemeden ya da yemek hazırlamadan önce ve sonra

• Ortak kullanım alanlarındaki yüzeylere dokunduktan sonra

• Tuvalete gittikten ya da birinin tuvalete gitmesine yardım 

ettikten sonra

• Burnunuzu çektikten, öksürdükten, hapşırdıktan sonra

• Çöpe dokunduktan sonra

• Evcil hayvanlarla, yemekleriyle ya da dışkılarıyla 

ilgilendikten sonra

• Hasta birine ya da bir yaraya müdahale etmeden önce ve 

sonra









https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/covid19

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/covid19






Öksürme veya hapşırma sırasında

ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, 

mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır.



SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONUMUZ 

VARSA 

MASKE KULLANALIM!



MASKEYİ NASIL TAKMALIYIZ?

Düşük risk 

grubunda Orta risk 

grubunda

Maskeyi takmadan önce ellerinizi yıkayın 

Maskeyi takarken maskenin içine dokunmaktan kaçının. 



Kirli, deforme olmuş, 

hasar görmüş veya kokulu ise 

maskelerin zamanında 

değiştirilmesi gerekir.



Kalabalık 

ortamlarda 

bulunmayın



Bulunduğunuz ortamları 

pencereleri açarak sık sık 

havalandırın

Sık pencere havalandırması,

iç mekan patojenik mikroorganizmaların ve 

diğer kirleticilerin içeriğini, 

güneşteki ultraviyole ışın etkili bir şekilde azaltabilir.



Zemin, masa, mobilya, kapı kolu, uzaktan kumanda, cep 

telefonu, sabit hat telefonu, tuvaletler, çocuk 

oyuncakları vb. 

yaygın olarak kullanılan araç gereç ve mekanlar 

Bulunduğunuz ortamları 

temiz tutun

Nesnelerin yüzeyi günlük olarak temizlenmeli ve 

gerekirse bir dezenfektan kullanılmalıdır





AİLE ÜYESİ DE OLSA 

KİŞİSEL 

EŞYALARINIZI 

PAYLAŞMAYIN



AĞIZ VE BURUN SEKRESYONLARI 

KAĞIT MENDİLLE SARILARAK

ÜSTÜ KAPALI BİR ÇÖP KUTUSUNA ATILMALIDIR



SAĞLIKLI 

YAŞAM TARZI 

GELİŞTİRİN



1. Solunum semptomları olan kişilerle yakın temastan kaçınmaya çalışın

2. Ateş, öksürme veya hapşırma gibi hastalıklar hissettiğinizde ateşinizi ölçün

3. Ailede bir çocuk varsa, sabah ve akşam sabahları çocuğun alnına dokunun, ateş

varsa, sıcaklık ölçümü yapın.

4. Ateş, kuru öksürük, kuru öksürük, nefes darlığı, yorgunluk belirtileri ailenizde

veya öğrencilerinizde varsa, lütfen derhal tıbbi yardım alınmasını sağlayın

SAĞLIĞINIZI İZLEYİN 



Vahşi hayvanlara dokunmayın, avlamayın, işlem yapmayın, taşımayın, öldürmeyin veya yemeyin
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Başka kişi/kişiler ile aynı ortamı paylaştığı (ev, sokak, 

hastane vb.)  zaman tıbbi maske takmalıdır. 

Ev halkına bulaşma riskini önlemek için evde takipli hastalar mümkünse evdeki 

diğer kişilerden farklı bir odada, mümkün değil ise iyi havalanan bir odada oturmalı, 

diğer kişilerden en az 1 metre uzakta olmalıdır ve tıbbi maske takmalıdır, maskenin 

nemlenmesi halinde yenisi ile değiştirmelidir

Eve ziyaretçi kabul edilmemelidir
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Hasta bakımını tercihen genel durumu iyi tek bir kişi yapmalıdır.

Hastanın bakımını kişisel temizliğini yapan kişi tıbbi maske,

kullanmalıdır.

Hastanın ev içindeki hareketi sınırlandırılmalı; tuvalet, banyo gibi

ortak kullanılan alanlar iyi havalandırılmalı; klozet, kapı kolları ve

lavabo gibi yüzeyler her kullanımından sonra uygun şekilde

temizlenmeli, mümkünse ayrı banyo ve tuvalet kullanılmalıdır.

Hastaya ve yakınlarına solunum hijyeni konusunda eğitim

verilmelidir (Öksürme veya hapşırma sırasında bir mendille

(tercihen kağıt mendille) ağzını kapatmalı, kullanılmış mendiller

ağzı kapalı ve delik olmayan naylon poşetlere konularak ağzı

kapatılarak, ikinci bir naylon poşet içerisinde atılmalı, ellerini

sıklıkla yıkamalıdır.



SIK 

SORULAN SORULAR













Sirkenin antibakteriyel özelliği var. 

Ancak koronovirüs gibi ciddi ve henüz çok yeni olan virüse karşı 

koruyucu olduğunu iddia etmek yanlış.

SİRKE PANZEHİRDİR 

İDDİASI YANLIŞ



Sivrisinekler virüs bulaştırmaz

Sıcak banyo virüsden korumaz

Sarımsağın virüsden koruduğuna ilişkin kanıt yoktur.

Termal tarayıcılar ateşi saptar. Ateş çıkmadan önce 

virüs bulaşmışları saptamaz.







TEDİRGİN OLALIM 

ÖNLEM ALALIM

AMA PANİK OLMAYALIM


