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Yeni Coronavirüs (COVID-19) 
Enfeksiyonu: 

Salgın Gidişatı ve Korunma Önlemleri 



Mikroorganizmalar

• Bakteriler

• Klamidyalar

• Riketsiyalar

• Funguslar (mantarlar)

• Protozoalar (parazitler)

• Virüsler



Mikroorganizmalar

• Mo’lar her tarafta, yoğun ve çok çeşitlidir:

‒Toprağın 1 gramında 50 milyon bakteri hücresi

‒Bir litre yüzey deniz suyu on milyardan fazla bakteri 
ve 100 milyar virüs içerir.*

‒

*Microbiology by numbers. Nat Rev Microbiol. 2011;9(9):628.



Mikroorganizmalar

• Mo’lar her tarafta, yoğun ve çok çeşitlidir:

‒Dışkının 1 gramında 1011 - 1012 bakteri 

•800’ün üzerinde bakteri çeşidi, 

•Kuru dışkı ağırlığının %60’ı, 

‒Ortalama bir insan yaklaşık 30 trilyon hücreden 
oluşur (sadece bağırsakta benzer sayıda bakteri 
bulunur).



Mikroorganizmalar

• Mo total ağırlığı çok yüksektir!

‒ İnsanların kuru biyokütlesi: 105 milyon ton

‒Mikrorganizmaların kuru biyokütlesi: 350.000-
500.000 milyon ton (insanların 3000 katı)



Mikroorganizmalar

Mo florasının faydaları

• Hastalık yapıcı 
mikroorganizmalardan 
koruma

• Bağışıklık sisteminin 
desteklenmesi

• Çeşitli faydalı madde 
sentezi (K vitamini, bazı 
B vitaminleri, vb.)

• Sindirimi kolaylaştırma

Vücut bölgelerinde (Sindirim, 
ağız boşluğu, vajina ve cilt) insan 
mikrobiyotasının ana bileşenleri



Mikroorganizmalar Ne İster?

• Tüm canlılar hayatlarını devam ettirmek, üremek ve 
geleceklerini garanti altına almak ister ve bu doğrultuda 
davranırlar.

• Mikroorganizmalar da sadece yaşamaya ve üremeye 
çalışırlar ve dünyanın en eski sakinleridir.

• Ev sahibi bir organizmada yaşamak mikroorganizmalar 
için çok çekici bir stratejidir.



Mikroorganizmalar Ne İser?

Mikroorganizmalar İçin İnsan Otelinin Cazibesi

• Düzgün-ortalama bir sıcaklık

• Sıcak ve nemli bir ortam

• Günlük besin alımının sürekliliği

• Besin kaynağında çeşitlilik ve zenginlik

• Arzu edilen kalıcı bir otel olması şaşırtıcı değil!



Virüsler Çok Sayıda 
Hastalığın Nedenidir
• Kızamık, kızamıkçık, 

suçiçeği  
• Hepatit A-B-C, çocuk felci 
• Grip, nezle, kabakulak 
• Kuduz, Ebola, Zika
• Kırım Kongo Kanamalı 

Ateşi
• ….

• Virüsler çoğalmaları için canlı dokulara ihtiyaç 
duyan mikroorganizmalardır 

Virüs Çeşitleri

Virüs Enfeksiyonları



Corona virüs nedir?

• Coronavirüsler daha çok soğuk algınlığına yol 
açan geniş bir virüs grubudur

• İnsanlarda, 

• Memeli hayvanlarda (deve, sığır, domuz, kedi, 
köpek, fare, yarasa, vd.),

• Kanatlılarda hastalıklara yol açabilirler.
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• Virüs yüzeyindeki çıkıntılar tac’a benzetildiği için coronavirus 
olarak adlandırılmıştır. 

• 4 türü var (Alfa, Beta, Gama ve Delta Coronavirüs)

Coronavirüsler (Taçlı Virüs)



Coronavirüslerin özellikleri

• İnsanlarda hastalık etkeni oldukları ilk kez 1965’te 
anlaşılmıştır. 

– Solunum sistemi (en temel) 

– Sindirim sistemi 

– Sinir sistemi tutulumu yapabilirler.

• En sık sonbahar ve kış mevsiminde

• Son yıllarda ortaya çıkan 3 alt türü hariç insanlarda 
genellikle hafif seyirli enfeksiyonlara yol açarlar



• Nezleye en sık yol açan 3. sıklıktavirüstür (%10-15) 

– 2-3 yılda bir daha büyük salgına yol açarlar.

• Yaşlılar ve bağışıklık sistemi yeterli olmayanlarda alt 
solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilirler.

Basit soğuk 
algınlığı

Akciğer 
tutulumu

İsh
al

Çok Sık

Nadir

Az-Orta

Coronavirüslerin özellikleri



Alfa Coronavirüsler

• HCoV-229E

• HCoV-NL63

İnsan Corona Virüsleri

% 10-30 
insan ÜSYE 

etkeni Beta Coronavirusler

• HCoV-OC43

• HKU-CoV

• MERS-CoV

• SARS-CoV

• COVID-19



Beta Coronavirüsler

• Akciğerleri tutup zatürreye yol açabilir,

• Ağır akciğer enfeksiyonlarına neden 
olabilirler.
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Haftalık İnfluenza Sürveyans Raporu 
5. Hafta (27 Ocak-2 Şubat 2020) Sağlık Bakanlığı (HSGM) 
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Beta Coronavirüsler

SARS-CoV
Misk kedisi

Rakun, Porsuk

MERS-CoV
Tek hörgüçlü deve

Babun, kediler

COVID-19
Yarasalar?
Pangolin??

2019
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2003 2012

Beta Coronavirüsler

SARS-CoV
Misk kedisi

Rakun, Porsuk

MERS-CoV
Tek hörgüçlü deve

Babun, Kediler

COVID-19
Yarasalar?
Pangolin??

2019

Bulaşma

•Riskli hayvan teması
•Hasta ile yakın temas
•Ortak eşya kullanımı

•Riskli hayvan teması
•Hasta ile yakın temas
•Ortak eşya kullanımı

•Riskli hayvan teması
•Hasta ile yakın temas
•Ortak eşya kullanımı

R0: 3 (0.8)
İnsandan bulaşma 

gücü orta

R0: <1
İnsandan bulaşma 

gücü sınırlı

R0: 2.0-2.5
İnsandan bulaşma 
gücü orta-yüksek



Niçin Yeni Coronavirüs ? 

• Coronavirüs ailesinin yeni bir üyesi olduğu için 
‘yeni’ ibaresi kullanılıyor.

• Coronavirüsler de grip virüslerinde olduğu gibi, 
uygun faktörlerin varlığında genetik değişime 
uğrayabilir ve yeni bir virüs alt türü ortaya çıkabilir.



SARS nasıl bir coronavirüs enfeksiyonudur?

• SARS (Severe Acute Respiratory
Syndrome- Ağır Akut Solunum Sendromu)

• SARS atnalı tipli yarasaların doğal 
kaynak olduğu zoonoz karakterli bir 
enfeksiyondur.

• Maskeli misk kedisi, rakun ve porsuk 
ise virüsü  taşıyabilen ara 
hayvanlardır.

• Bu hayvanlara yakın temasla 
hastalık insanlara bulaşmaktadır.



• İlk kez 2002 yılı sonunda Çin’den başlayarak dünyaya 

yayıldı 

• 1.5 yıl süren salgın 2004’te sona erdi:

‒ 29 ülkeye yayıldı

‒ 8096 vaka 

‒ 774 ölüm (%9,6 ölüm)

‒ Kronik hastalığı olanlar ve 65 yaş üstünde ölüm: %50

‒ Gebelerde ölüm: %28

‒ <12 yaş daha hafif seyirli

• 40-100 milyar USD maliyet-ekonomik kayıp

SARS



İnsandan insana bulaşma yolu:
• Yakın temas 
• Solunum sekresyonları (damlacık yolu-havayolu)
• Dolaylı temas ve ortak eşya kullanımı ile bulaşma

• Sağlık çalışanları, aile üyeleri, yatan hastalar ve 
ziyaretçiler daha fazla etkilendi

• Hastalığın bulaştırıcılığı orta-üst seviyede (R0: 3 
olarak hesaplanmıştı), alınan sıkı önlemlerle R0: 
0.8’e kadar düştü)

• Hastalığın dolaşımı da durmuş durumda

SARS



•Kuluçka süresi: 2-10 gün (sıklıkla 4-7 gün)

•Genellikle klinik belirtiler görülür, belirtisiz seyir pek yok

•Hastalığın 2. haftasında bulaştırıcılık daha fazla

‒ Bu önlem alma fırsatı tanımıştı

• Ağır solunum yolu enfeksiyonuna neden oldu

• Virüse etkili spesifik antiviral ilaç yok

• Destek tedavisi

• Koruyucu bir AŞI YOK

SARS



MERS
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• İlk olarak Nisan 2012’de ortaya çıktı.

• Yeni vaka çıkışı oldukça azaldı.

• Vakaların çoğu Arabistan yarımadasında

• 27 ülkede, 2499 vaka, 861 ölüm 

(%34.4 ölüm oranı)

MERS (Middle East Respiratory Syndrome)



• Genetik tetkiklere göre yarasa virüsleri ile çok yakın

• Hayvanlar da enfekte olabilir

• Tek hörgüçlü develer ara taşıyıcılardır

• İnsandan insana yakın temas ile bulaşır 

• Kuluçka süresi Ort. 5-6 gün (2-14 gün)

• Birçok doku ve organ tutulabilir

MERS
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Klinik Özellikler

• Ateş, öksürük, nefes darlığı, kas ağrıları sık

• Başta akciğer tutulumu olmak üzere organ 
tutulumları

MERS



Tedavi

• Hastalığın spesifik tedavisi yok.

• Ruhsatlı bir aşı yok.

MERS

Korunma

• Hastalarla korunmasız yakın temasla bulaşır

• Aile bireyleri, işyeri arkadaşları ve sağlık kuruluşlarında 
insandan insana bulaşma  (+)



• Olmadı, doğru.
• Sadece Umre sonrası İngiltere’ye dönen bir 

kişide hastalık gelişti.

• Sebep?
• Bir enfeksiyon etkeninin salgın oluşturması 

bulaştırıcılık gücüne bağlıdır.
‒ MERS için R0 <1

Hac ve Umre döneminde salgın olmadı mı? 
Hiç duymadık sanki…



Wuhan / Hubei / Çin

Nüfus:
11 milyon /60 milyon/ 1.5 milyar 

İlk vakalar:
29 Aralık 2019 

Etkeni bilinmeyen 4 
zatürre vakası?

Yayılım



Etiyolojisi bilinmeyen zatürre 
vakaları?

4 hasta da Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarında çalışanlar!

(canlı kümes hayvanları, su ürünleri ve çeşitli vahşi hayvanlar satan bir nevi 

et hali)



Etiyolojisi bilinmeyen zatürre vakaları?

• Çalışıp ortak özellikleri tanımladılar

• >38’C ateş

• Radyolojik olarak zatürre 

bulguları

• Akyuvarlarda azalma

• Rehberlere uygun standart 

tedaviye rağmen 3 gün içerisinde  

klinik iyileşmenin olmaması



23 Ocak - Wuhan sınır kapıları kapatıldı

KARANTİNA



• 31 Aralık= Çin’in DSÖ’ye bildirimi

• 1 Ocak   = Huanan Deniz Ürünleri Pazarı kapatıldı

• 7 Ocak   = nCoV identifiye edildi 

• 10 Ocak = nCoV kaynaklı ilk ölüm bildirildi

• 12 Ocak = Çin dışında ilk kanıtlı vaka görüldü (Tayland)

• 12 Ocak = DSÖ 2019-novel coronavirüs (nCoV) ismini verdi

• 15 Ocak = Çin CDC alarmı Level 1’e yükseltti (en yüksek seviye)



• 16 Ocak  = Japonya’da Wuhan temaslı ilk konfirme vaka 

• 17 Ocak  = Wuhan’da 2. ölüm bildirimi

• 18 Ocak  = Çin’de Hubei eyaleti dışından da vaka bildirimleri

• 20 Ocak  = Sağlık çalışanlarında nCoV varlığı gösterildi

• 23 Ocak  = Wuhan’da etkili karantina uygulaması ve Çin’de 
Hubei eyaleti dışında ilk ölüm bildirimi

• 30 Ocak  = DSÖ tarafından Küresel Acil Durum ilan edildi

• 31 Ocak  = Rusya, İspanya, İsveç ve İngiltere’den vaka bildirimi



• 2 Şubat   = Çin dışında Filipinlerde nCoV kaynaklı ilk ölüm. 
Çin’deki vaka sayısı: 14.380, ölüm: 304 

• 7 Şubat  = Salgını ilk haber veren Dr. Li Wenliang öldü.

• 11 Şubat = DSÖ hastalığı COVID-19 olarak isimlendirdi

• 14 Şubat= DSÖ virüsü SARS-CoV-2 olarak isimlendirdi. Mısır ve 
Fransa’dan ilk vaka bildirimi

• 26 Şubat= Suudi Arabistan tarafından Umre ziyaretlerinin 
yasaklanması



• 11 Mart  = Türkiye’de ilk teyitli vaka

• 12 Mart  = DSÖ pandemi ilanında bulundu

• 12 Mart  = ABD AB Uçuşlarını durdurdu

• ….



Dünya’da Son Durum

DSÖ

• Toplam 1.243.901 vaka

• Ölüm 64.787 ölüm

• Tüm dünyada yaygın

• Salgının merkezi ABD ve Avrupa 

03 Nisan 2020



Türkiye’de Durum

• 1 Şubat   = Wuhan’daki Türk vatandaşları ülkeye getirildi
• 3 Şubat   = Ay sonuna kadar Çin’den gelen tüm uçuşlar 

durduruldu
• 12 Şubat = Türkiye’de test kiti geliştirildiği duyuruldu
• 13 Şubat = Wuhan’dan gelenlerin izolasyonu sona erdi. 
• 23 Şubat = Türkiye İran ile sınır kapılarını kapattı…
• 11 Mart = Türkiye’de labr. teyitli ilk vaka
• 12 Mart = Okulların 16 Marttan itibaren tatili ve diğer…



Türkiye’de Durum
Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu proaktif davrandı ve yoğun çalıştı

• Sağlık çalışanları için rehber 
• Alınması gereken önlemler genelgesi
• Laboratuvar ve koruyucu malzeme hazırlıkları
• Bilgilendirme için afiş, broşür, web sayfası, vd. 
• Basın toplantıları ve bilgilendirmeler

24 OCAK 2020





Hastalık Nasıl Bulaşıyor?

• İlk olgulardaWuhan'daki Huanan Deniz Ürünleri 
Pazarında çalışma veya orayı ziyaret etme öyküsü 
mevcut

• Salgın ilerledikçe Pazar ile teması olmayan hastalar 



İnsandan İnsana Bulaşma

• Wuhan ve Çin’in diğer birçok eyalet ve şehirlerine ve 
diğer ülkelere hızlı yayılma

• Hastalarla korunmasız teması olanlarda hastalık geçişi 
olmakta

• Sağlık çalışanlarına da bulaşma olabilmekte

‒ Çin’de >2500 olgu (480 hastane)

• İnsandan-insan bulaşma söz konusu 



İnsandan İnsana Bulaşma

SARS-CoV ve MERS-CoV’a benzer

Damlacık ve temas yoluyla

Hava yolu ???

Interim Infection Prevention and Control Recommendations for Patients with Confirmed 2019 Novel 

Coronavirus (2019-nCoV) or Persons Under Investigation for 2019-nCoV in Healthcare Settings

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/infection-control.html

˜30 cm-1 m 1 m-1.5 m >1.5 m

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/infection-control.html


İnsandan İnsana Bulaşma

• Hastaların öksürme, aksırma yolu ile ortama saçılan 
damlacıkların solunması ile bulaşır. 

• Hastalarla (vücut salgıları ile kirlenmiş olma 
potansiyeli nedeniyle), tokalaşmak, öpüşmek, vb.

• Virüs taşıdığı bilinen vahşi hayvanlarla temas



İnsandan İnsana Bulaşma

• Hasta çıkartıları ile kirlenmiş yüzeylerden de virüs 
bulaşabilir (solunum sekresyonları, dışkı?)

₋ Cansız yüzeylerde 1 saat-8 saat  (9 gün??) kalabilir
₋ Güneş ışını, ortam ısısı, nem oranı belirleyici

₋ Masa, sandalye, kapı kolu, kapı gibi yüzeylerde gen. 1-8 
saat?

₋ Sağlam deriden virüs geçemez, ellerde uzun süre 
yaşayamaz

₋ Enfekte eller ağıza, buruna, göze değdirilmezse bulaşma 
beklenmez.

• Aile içi bulaşma: %40.2 (Çin’de)



Klinik Bulgular

• Kuluçka süresi: 1-14 gün

₋ Çoğu vakada 5-6 gün

• Vakaların sadece  %2.4’ü 18 yaş altındaki kişiler (ve genellikle 

daha hafif klinik seyir)

• >60 yaş (yaş arttıkça risk artar), kanser, kalp-damar hastalığı, 

şeker hastalığı, kronik solunum yolu hastalığı, hipertansiyon,  

vb. kronik hastalığı olanlarda enfeksiyon gelişmesi daha sık ve 

nisbeten daha ağır seyirli 



Klinik Bulgular
• Hastalık belirtisiz, hafif belirtili veya ağır belirtili 

olabilir. Belirtisiz vakalar daha nadir.

• Labr. teyitli yakl. 55 bin vakalık çalışmada: 

‒%80 hafif-orta seyir (zatürre -,+)

‒%13.8 orta-ağır şiddette seyir

‒%6.1’i hayatı tehdit edici ağır seyir (solunum 
yetm., septik şok, çoklu organ yetmezliği)



Klinik Bulgular
• Ölüm görülebilir. Ölüm, yaşla ve kr. hastalıkla artar.

‒>80 yaş %21.9

‒Kronik hastalığı olmayan hastalarda % 1.4 

‒Kardiyovasküler hastalığı olanlarda % 13.2 

‒Diyabet ve hipertansiyonu olanlarda % 9.2 ve 8.4

‒Kronik solunum yolu hastalığında % 8.0 ve 

‒Kanserlilerde % 7.6.



Klinik Bulgular

• Hastalık belirtisiz, hafif belirtili veya ağır belirtili olabilir

Belirti ve Bulgular (55.924 olguluk seri, %)

Ateş 87.9 Kas-eklem ağrısı 14.8

Kuru öksürük 67.7 Titreme 11.4

Halsizlik 38.1 Bulantı-kusma 5.0

Balgam çıkışı 33.4 Burun tıkanıklığı 4.8

Nefes darlığı 18.6 İshal 3.7

Göğüs ağrısı 13.9 Öksürükle kan gelmesi 0.9

Baş ağrısı 13.6 Gözde kızarıklık 0.8



Klinik Bulgular

Mevcut verilere göre klinik gidişat;

• Hafif vakalarda başlangıçtan klinik iyileşmeye kadar 
geçen ortalama süre yaklaşık 2 hafta, 

• Ciddi veya kritik hastalığı olanlarda bu süre 3-6 hafta

• Başlangıçtan ciddi hastalığın gelişimine kadar geçen 
süre ortalama 1 hafta

• Ölen hastalarda, belirtilerin başlamasından ölüme 
kadar geçen süre 2-8 hafta arasında



SARS MERS COVID-19

Yıl 2002-2004 2012-2019 2019-2020

Vaka sayısı 8096 2499 1.243.901

Ülke sayısı 29 27 Tüm dünya

Ölen sayısı 774 861 64787

Ölüm %9.6 %34.4 %5.2

Kr. hastalığı 
olanlarda seyir

Şiddetli Şiddetli Şiddetli

Yaşlılar Şiddetli Şiddetli Şiddetli

Çocuklar Hafif Hafif Hafif

Kuluçka süresi 2-10 gün (2-7) 2-14 gün (5-6) 2-14 (5-6)

R0 3 (0.8) <1 2.2-3.0

Hedef Organ Akciğerler Akciğerler
Diğer organlar

Akciğerler

Aşı Yok Yok Yok

Tedavi Destek Destek Kısmi ve Destek



Erkekler daha mı çok hastalanıyor?

• Evet

• Biraz daha fazla

• Kalabalık yerlerde daha fazla bulunmaktalar

• Daha fazla kronik akciğer ve kalp-damar hastalığı 
oranları var

• Daha yüksek sigara içme oranları var

• Hijyene daha az dikkat etmekteler



Salgınlar ve Irk

•Bazı temel ırklarda bazı dokulara tutunma 
reseptörlerinin yoğunluğu değişebilirse de, 
Bulaşıcı hastalıklar genellikle ırk ayırımı 
yapmazlar.

•Saf ırk???



Değişen Vaka Tanımı (12 Şubat)

Klinik olarak tanı konulan vaka (NHC)

• COVID-19 varlığı laboratuvar testi ile doğrulanmamış ancak

• Epidemiyolojik öykü ile beraber en az 2 klinik belirti varlığı veya

• Epidemiyolojik öykü olmayan olgularda 3 klinik belirti varlığı 

1. Muhtemel vaka

2. Klinik olarak tanı konulan vaka

3. Laboratuvar teşhis

4. Asemptomatik vaka



Teşhis

• Hastalarla temas öyküsü 

+ 

• Klinik belirti ve bulgular

+ 

• Bilgisayarlı Tomografi ile doğrulanmış akciğer 
tutulumu

+

• Normal veya düşük akyuvar değeri veya düşük lenfosit 
sayısı

+

• PCR Testi ile Laboratuvar Doğrulama



Nasıl Teşhis Konuyor?

• COVID-19 tanısı solunum yolu örneklerinde 

moleküler testler (PCR) ile yapılmaktadır. 

• 1-2 günde sonuç alınmaktadır.

• Ayrıca hızlı sonuç veren antikor ve antijen 
testleri de kullanılmaktadır.



Teşhis

PCR

• Hastalık belirtilerinin başlamasından 1-2 gün önce 
solunum örneklerinde virüs tespit edilebilir.

• Solunum örneklerinde pozitiflik 7-12 gün devam eder 
(orta ve ağır vakalarda 14 güne kadar). 

• Hastalık belirtilerinin başlangıcından sonra 5. günden 
itibaren virüs RNA’sı, hastaların % 30'unda dışkıda 
saptanabilir (orta seyirli vakalarda 4-5 haftaya kadar 
pozitiflik sürebilir). 

- Bununla birlikte, dışkı-ağız geçişinin rolü net 
değildir.



Teşhis

Antikor Testleri

• Hastalık belirtilerinin başlamasından 5-8 gün sonra 
pozitifleşmeye başladığı için erken dönem teşhisinde 
faydalı değildir.

• Epidemiyolojik çalışmalarda çok yararlı

Antijen Testleri

• Erken dönemde pozitifleşir

• Etkinliği henüz sınırlı



Bütün hastalar hastaneye yatırılmalı mı?

• Hafif hastalar: Hastalığın ağır seyretmesine neden 
olabilen altta yatan ağır hastalık (kalp hst, böbrek 
yetmezliği, bağışıklık baskılanması, vb.) yoksa evde 
izlenebilirler.

• Ağır hastalar: Hastaneye yatırılırlar 
‒ Hastalık belirtileri gösterenlerin %10’unda hastane yatışı 

gerekmekte  



Etkinliği kanıtlanmış antiviral tedavi??

Hidroksiklorokin, azitromisin, oseltamivir kullanılmakta

Ağır vakalarda favipiravir

Yoğun bakımda; sitokin fırtınasına yönelik özel durum 

ilaçları

İmmün plazma (hastalığı geçirip iyileşenlerden elde edilen) 

Destekleyici tedavi

Tedavi

Korunma !!!!



Korunma

• Şüpheli vakaların kalabalık ortamlarda bulunmaması

• Hastalık belirtisi gösterenlerin izole edilmesi (şiddetli 
belirtisi olanların hastanede izolasyonu ve tedavisi)

• Odaların sık ve yeterli havalandırılması

• Sık ve etkin el yıkama



Korunma

• El hijyeni

• Solunum hijyeni

• Çevre temizliği

• Sosyal izolasyon

Solunum yolu enfeksiyonu bulguları olan hastaların 

evde/hastanede mutlaka dikkat etmesi gereken noktalar 



Korunma

SOLUNUM HİJYENİ 

• Öksürme/ hapşırma sırasında ağız ve burunun mendil veya dirsek içi 

ile kapatılması

• Solunum sekresyonları ile temas sonrası el yıkanması veya alkol içeren 

el antiseptiği kullanılması

• Hastaların aile fertleriyle yakın temasta maske takması

• Hastalara 1-2 metreden daha fazla yakınlaşma olması gerektiğinde her 

iki tarafın da maske takması



El Yıkamada Neyi Tercih Edelim?

• Ellerde gözle görülür kirlenme varlığında;

– Su ve sabun

• Ellerde gözle görülür kirlenme yoksa;

– Alkol içeren el antiseptikleri (veya kolonya)

– Su ve sabun



Çevre ve Yüzey Temizliği

• Hasta bakım alanı (etajer, karyola ve diğer yatak 
odası mobilyaları gibi sık dokunulan yüzeyler) günlük 
olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli 

• Rutinde kullanılan tüm deterjanlar ve çamaşır suyu 
etkili

• Deterjanlı temizlik yapıldıktan sonra tercihen % 
0.5’lik  çamaşır suyu kullanılmalı (10 kat sulandırılmış 
çamaşır suyu)

Home care for patients with suspected novel coronavirus (2019-nCoV) infection presenting 
with mild symptoms and management of contacts Interim guidance 04 February 2020



Hasta Tabak-Kaşık-Çatalları Atılmalı mı?

• HAYIR

• Hasta yemek gereçleri deterjan ve su 

ile temizlenmeli, atılmak yerine 

yeniden kullanılmalı

Home care for patients with suspected novel coronavirus (2019-nCoV) infection presenting 
with mild symptoms and management of contacts Interim guidance 04 February 2020



Çamaşır Temizliği

• Hastanın kıyafet ve çarşafları çamaşır deterjanı ile 
yıkanmalı veya

• Makinede tercihen 60-90 °C'de normal deterjan ile 
yıkanmalı ve iyice kurulanmalı (hassas giysiler alışıldık 
ısıda yıkanabilirler)

• Kontamine çamaşırlar ile doğrudan cilt temasından 
kaçınılmalı ve yıkanana kadar bir poşet içinde 
bekletilmeli

Home care for patients with suspected novel coronavirus (2019-nCoV) infection presenting 
with mild symptoms and management of contacts Interim guidance 04 February 2020



Hastalanmamak için önlemler

• Hastalarla temas etmemek

– Yahu Hoca sen…

• Mücbir sebep olmadıkça seyahat etmemek, sosyal 
faaliyetlere katılmamak, hatta evden çıkmamak

• Uykuyu ve beslenmeyi aksatmamak

• Kronik-riskli hastalığı olanların tedavilerini aksatmaması

• Hastalıkla uyumlu belirtiler çıktığında-hastalık ağır 
geçmiyorsa eve kapanmak ve aile fertlerini enfekte
etmemek için maske takmak, temizliği arttırmak



Hastalanmamak için önlemler

• Riskli temaslar
– Hastalara korunmasız olarak 1 metreden daha fazla yaklaşmak
– Hastaların maske takmaması, maskeyi usulüne uygun 

kullanmaması
– Tokalaşmak, öpüşmek, tokuşmak, sarılmak…
– Kapı kolu, asansör düğmesi, POS cihazı, Bankamatik tuşları, 

fiziki para alışverişi, ortak bilgisayar-tlf-havlu kullanımı, dolmuş-
otobüs-metro-taksi-otomobil dokunmaları) vb. (işlemin 
ardından, eller yıkanır ve el antiseptiği kullanılırsa problem yok)

• Tuvalet temizliğinden sonra ellerin usulünce 
yıkanmaması veya sabun kullanılmadan yıkanması



Hastalanmamak için önlemler

• En önemlisi uygun şekilde sık sık el yıkamak

• Kolonya pratik çözüm olabilir.

• Hastalığın çıktığı yer olarak Çin’e, suçlanan yarasalara, 
şuna-buna beddua edip de enerji tüketmemek, strese 
girmemek  






