
2020 Coronavirüs
Kılavuzu

W.H.O.(Dünya Sağlık Örgütü) ve T.C.Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel 
Müdürlüğü dokümanları baz alınarak düzenlenmiştir.



Coronavirus’lar (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Ağır Akut
Solunum Sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar
çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir.

Coronavirus’lar zoonotik olup, hayvanlardan bulaşarak insanlarda hastalık yapabilir. Detaylı
araştırmalar sonucunda, SARS-CoV'un misk kedilerinden, MERS-CoV'un ise tek hörgüçlü develerden
insanlara bulaştığı ortaya çıkmıştır. Henüz insanlara bulaşmamış olan ancak hayvanlarda saptanan
birçok coronavirüs mevcuttur.

Tanım ve Giriş

CORONAVİRUS NEDİR?



Bulaşma

Coronaviruslar, Coronaviridae ailesi içinde yer alırlar. Başlıca dört türde
sınıflandırılırlar: Alfa, Beta, Gama ve Delta Coronaviruslar.
İnsan, yarasa, domuz, kedi, köpek, kemirgen ve kanatlılarda
bulunabilmektedirler (evcil ve yabani hayvanlarda). İnsanlarda
Coronavirus’un neden olduğu hastalık spektrumu basit soğuk
algınlığından ağır akut solunum sendromuna (Severe Acute
Respiratory Syndrome, SARS) kadar değişkenlik gösterebilmektedir.

İnsan ve hayvanlarda çeşitli derecelerde respiratuar, enterik, hepatik,
nefrotik ve nörolojik tutulumlarla seyreden klinik tablolara neden
olabilmektedir.



Genel Bilgiler / Klinik Özellikler

Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum
semptomları, ateş, öksürük ve dispne (solunum
sıkıntısı) dir. Daha ciddi vakalarda, pnömoni,
ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek
yetmezliği ve hatta ölüm gelişebilir. Ancak eldeki
veriler doğrultusunda hastalığın şiddeti
konusunda yorum yapılamamaktadır. Eldeki
verilere göre ağır seyreden olguların oranının ve
fatalite hızının çok yüksek olmadığı (yaklaşık %2)
şeklinde bir izlenim elde edilmiştir. Ancak, bu
durum ilerleyen dönemde virüsün genetik
yapısında ortaya çıkabilecek değişikliklere bağlı
olarak farklılaşabilir.



Genel Bilgiler / Laboratuvar Testleri

• COVID-19 olası vaka tanımına uyan 
hastalarda solunum yolu numuneleri 
COVID-19 açısından Halk Sağlığı GM 
Mikrobiyoloji Referans 
Laboratuvarlarında 
değerlendirilmektedir.

• Ağız, burun sürüntüleri(sıvıları) 
alınarak yapılmaktadır. 



Vaka Tanımları ve Vaka YönetimiOlası Vaka;
Herhangi bir şiddette akut solunum yolu hastalığı 
(ateş, öksürük) veya SARI (Severe Acute Respiratory
Infections)- Ağır Akut Solunum Yolu Enfeksiyonu (ateş, 
öksürük ve hipoksemi, takipne, dispne, hipotansiyon, 
akciğer grafisinde yeni veya progressif radyolojik 
infiltrasyonlar konfüzyon, akut böbrek yetmezliği gibi 
bulgular nedeniyle hastaneye yatış gerekliliği) varlığı  
Ve 
Son 14 gün içerisinde; 

a. Doğrulanmış COVID-19 vakası ile yakın temas 
eden; 

b. Hastane ilişkili COVID-19 vakası bildirilen bir 
ülkede ilgili sağlık tesisinde bulunan; veya 

c. Epidemik alanlarda (Çin Halk Cumhuriyeti, 
Singapur, İran, Tayland, Japonya, Hong Kong, 
Güney Kore, İtalya) bulunan kişiler 

d. İkamet yeri veya seyahat geçmişi dikkate 
alınmaksızın, COVID-19 enfeksiyonu hastalarının 
tedavi edildiği birimlerde görev yapan sağlık 
personeli



Sağlık Personeli İçin…
Kesin/olası COVID-19 vakaları ile 1 

metreden daha yakın temas edecek 
personel için gerekli kişisel koruyucu 

malzeme olarak:
1. Eldiven, 
2. Önlük (steril olmayan, tercihen sıvı 
geçirimsiz ve uzun kollu), 
3. Tıbbi maske (cerrahi maske), 
4. N95/FFP2 veya N99/FFP3 maske 
(Sadece damlacık/aerosolizasyona
neden olan işlem sırasında), 
5. Yüz koruyucu, 
6. Gözlük**, 
7. Sıvı sabun, 
8. Alkol bazlı el antiseptiği yataklı 
sağlık kurumları tarafından yeterli 
miktarda hazır bulundurulmalıdır. 



VAKALARIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE 
BİLDİRİMİ VE TAKİBİ 

 Tüm yakın temaslı/uçak temaslısı tanımına uyan kişiler İl 
Sağlık Müdürlüğü’nce tespit edilir. 

 Tespit edilen kişiler liste haline getirilerek, son temaslarından 
sonraki 14 gün boyunca telefon aracılığıyla takip edilir. 

 Temaslılar; özellikle ateş ve solunum semptomları açısından 
izlenmeli; ancak bu kişilerde titreme, vücut ağrıları, boğaz 
ağrısı, baş ağrısı, ishal, mide bulantısı/kusma ve burun 
akıntısı gibi diğer semptomlar da dikkate alınarak telefonla 
günlük olarak takip edilmeli, gerkirse evde ziyaret edilmelidir. 

 Temaslı incelemesi amacıyla HSGM resmi internet sayfasında 
yer alan “Temaslı izlem formu” vakanın her bir temaslısı için 
ayrı ayrı doldurulur. 

 Belirlenen temaslıların başka bir nedenle hastaneye yatışı 
gerekmiyorsa 14 gün boyunca mümkün olduğu kadar evde 
kalması ve toplu alanlardan uzak durması istenir. Toplu 
alanlara gitmesinin zorunlu olduğu hallerde ise tıbbi maske 
takması istenir. 

 Semptom gelişmesi durumunda Olası Vaka Algoritmasına 
uygun olarak hareket edilir. 



Hastaneye Yatış

COVID-19 tanısı almış kişiler mekanik solunum 
desteği sağlayabilecek multidisipliner
hastanelerde takip ve tedavi edilebilirler. Ancak 
hastalığın yayılımının kontrol altında 
tutulabilmesi için aynı ilde belirlenen hastane 
bulunması halinde ve hastane şartları uygun ise, 
belirlenen hastane tercih edilir. 
Sağlık kuruluşlarında standart enfeksiyondan 
korunma ve kontrol önlemleri uygulanmalıdır. 
Buna ek olarak uygulanacak temas ve damlacık 
korunma önlemlerinin uygulanmasına hasta 
asemptomatik hale gelene kadar devam 
edilmelidir. Sağlık tesisinde hastalığın 
yayılımını/geçişini engellemek üzere aşağıdaki 
enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri 
uygulanmalıdır. 



Evde Bakım
Evde Hasta İzlemi 

Hastaneye yatış gerekmediği düşünülen ve altta yatan hastalığı bulunmayan (akciğer, kalp, böbrek yetmezliği, veya 
bağışıklık yetmezliği vb) olası/kesin COVID-19 vakaları semptomlar düzelene kadar evde takip edilebilir. 
1. Evde izlenen hastalar iyileşene kadar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından takip edilmelidir. 
2. Hasta izlem süresini mümkünse evde geçirmesi uygundur. 
3. Başka kişi/kişiler ile aynı ortamı paylaştığı (ev, sokak, hastane vb.) zaman tıbbi maske takmalıdır. 
4. 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. 

5. Eve ziyaretçi kabul edilmemelidir. 
6. Hasta bakımını tercihen genel durumu iyi tek bir kişi yapmalıdır. Hastanın bakımını kişisel temizliğini yapan kişi 

tıbbi maske, kullanmalıdır. 



Evde Bakım
Evde Hasta İzlemi 

7. 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.

8. 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 yıkamalı).

9. Hasta, kişisel eşyalarını başkaları ile paylaşmamalı, ev halkının bardak, tabak, havlu gibi eşyalarını kullanmamalı; eğer kullanması 
gerekirse bu eşyaları iyice su ve sabunla yıkamalıdır. Vakanın kullandığı kıyafetler 60-90°C’de normal deterjan ile yıkanmalıdır

10. Hasta odasının, kıyafetlerinin vb. temizliği esnasında eldiven kullanılmalıdır.
11. Tüm ev sakinleri kendi sağlık durumlarını takip etmeli ve belirti ortaya çıkması durumunda sağlık kurumuna başvurmalıdır.
12. Hastanın semptomları takip edilmeli, bir kötüleşme olursa acil tıbbi yardım istenmeli ve hastanın durumu hakkında sağlık kuruluşuna 

bilgi verilmelidir.
13. Hastanın nakli gerekli ise nakil sırasında mutlaka tıbbi maske takmaları sağlanmalıdır.

60-90°C



Temizlik Önlemleri

60-90°C

Solunum yolu sekresyonları veya vücut çıkartıları ile kontamine olması mümkün olan tüm yüzeylerin 
sulandırılmış çamaşır suyuyla (1:100 normal sulandırmada) (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) temizlenir 
ve belirgin şekilde kirlenme olduğunda ise (1:10 normal 20 sulandırmada) kullanılır. 

Banyo ve tuvaletler günde en az bir kez sulandırılmış çamaşır suyuyla (1:100 normal sulandırmada) (Sodyum 
hipoklorit Cas No: 7681-52-9) temizlenir. 



Evde temaslı izlemi

Olası/Kesin vaka ile teması (yakın temaslı/uçak temaslısı) olanlar 14 gün süreyle izlenir. 

COVID-19 enfeksiyonu için doğrulama sürecindeki vakalar ile yakın temas edenler, temas ettikleri hastanın numune sonucu negatif 
ise izlem sonlandırılır; pozitif gelirse izleme 14. güne kadar devam edilir. 

1. Evde izlenen temaslılar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından telefonla takip edilmelidir. 
2. Temaslı izlem süresini mümkünse evde geçirmesi uygundur. 
3. Başka kişi/kişiler ile aynı ortamı paylaştığı (ev, sokak, hastane vb.) zaman tıbbi maske takmalıdır. 
4. Ev halkına bulaşma riskini önlemek için evde takipli hastalar mümkünse evindeki 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. 
5. Eve, ziyaretçi kabul edilmemelidir. 
6. Temaslının ev içindeki hareketi sınırlandırılmalı; tuvalet, banyo gibi ortak kullanılan alanlar iyi havalandırılmalıdır. 
7. Temaslı, kişisel eşyalarını başkaları ile paylaşmamalı, ev halkının bardak, tabak, havlu gibi eşyalarını kullanmamalı; eğer kullanması 
gerekirse bu eşyaları iyice su ve sabunla yıkamalıdır. Vakanın kullandığı kıyafetler 60-90°C’de normal deterjan ile yıkanmalıdır 
8. Banyo ve tuvaletler günde en az bir kez sulandırılmış çamaşır suyuyla (1:100 normal sulandırmada) (Sodyum hipoklorit Cas No: 
7681-52-9) temizlenir. 

Maske (tek başına gerek yoktur…) Ayrı bir oda… Asgari 1-1,5 metre mesafe…

Ziyaretçi kabul edilmemeli… Sınırlı hareket alanı… Eşyasını paylaşmamalı…

Temizliğe
Dikkat!!!…



Sıkça sorulan sorular

1. Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) nedir?Yeni Koronavirüs (2019-nCoV), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının 
sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 
13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında 
bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer 
şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine yayılmıştır.

2. Yeni Koronavirüsün (2019-nCoV) nasıl bulaşır?Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan 
damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin 
yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas 
etmek risklidir.

3.Yeni Koronavirüs Enfeksiyonu tanısı nasıl konur?2019 Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde 
mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında yapılmaktadır.

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/2019-n-cov/liste/2019-ncov-sik-sorulan-sorular.html#pb-content-11
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/2019-n-cov/liste/2019-ncov-sik-sorulan-sorular.html#pb-content-13
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/2019-n-cov/liste/2019-ncov-sik-sorulan-sorular.html#pb-content-15


Sıkça sorulan sorular

4.Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) enfeksiyonunu önlemek veya tedavi etmek için kullanılabilecek virüse etkili bir ilaç 
var mıdır?Hastalığın virüse etkili bir tedavisi yoktur. Hastanın genel durumuna göre gerekli destek tedavisi 
uygulanmaktadır. Bazı ilaçların virüs üzerindeki etkinliği araştırılmaktadır. Ancak şu an için virüse etkili bir ilaç yoktur.

5. Antibiyotikler Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) enfeksiyonunu önleyebilir mi veya tedavi edebilir mi?
Hayır, antibiyotikler virüslere etki etmez, sadece bakterilere karşı etkilidir. Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) bir virüstür ve 
bu nedenle enfeksiyonu önlemek veya tedavi etmek amacıyla antibiyotikler kullanılmamalıdır.

6. Yeni Koronavirüsün (2019-nCoV) kuluçka (inkübasyon) süresi ne kadardır?
Virüsün kuluçka süresi 2 gün ile 14 gün arasındadır.

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/2019-n-cov/liste/2019-ncov-sik-sorulan-sorular.html#pb-content-17
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/2019-n-cov/liste/2019-ncov-sik-sorulan-sorular.html#pb-content-19
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/2019-n-cov/liste/2019-ncov-sik-sorulan-sorular.html#pb-content-43


Sıkça sorulan sorular

7. Yeni Koronavirüsün (2019-nCoV) neden olduğu belirtiler ve oluşturduğu hastalıklar nelerdir?Belirtisiz olgular 
olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes 
darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

8.Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) kimleri daha fazla etkiler? Elde edilen veriler doğrultusunda ileri yaş ve eşlik eden 
hastalığı (astım, diyabet, kalp hastalığı gibi) olanlarda virüsün ağır hastalık oluşturma riski daha yüksektir. Bugünkü 
verilerle hastalığın %10-15 olguda ağır seyrettiği, yaklaşık %2 olguda da ölümle sonuçlandığı bilinmektedir.

9. Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) hastalığı ani ölümlere neden olur mu?Hastalanan kişilerle ilgili yayımlanmış verilere 
göre hastalık nispeten yavaş bir seyir göstermektedir. İlk birkaç gün daha hafif şikayetler (ateş, boğaz ağrısı, halsizlik 
gibi) görülmekte sonrasında öksürük, nefes darlığı gibi belirtiler eklenmektedir. Hastalar genellikle 7 günden sonra 
hastaneye başvuracak kadar ağırlaşmaktadır. Dolayısı ile sosyal medyada yer alan, birden bire yere düşüp hastalanan 
veya ölen hastalarla ilgili videolar gerçeği yansıtmamaktadır.

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/2019-n-cov/liste/2019-ncov-sik-sorulan-sorular.html#pb-content-41
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/2019-n-cov/liste/2019-ncov-sik-sorulan-sorular.html#pb-content-39
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/2019-n-cov/liste/2019-ncov-sik-sorulan-sorular.html#pb-content-37


Sıkça sorulan sorular

10. Türkiye’den bildirilen enfekte Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) vakası mevcut mudur? Evet, ülkemizde Yeni 
Koronavirüs (2019-nCoV) hastalığı testi 1 kişide pozitif çıkmış (10.03.2020 itbarı ile), hasta izole edilmiş olup durumu 
iyidir.

11. Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) dışında hangi ülkeler hastalık için risk taşıyor?Hastalık esas olarak halen Çin Halk 
Cumhuriyeti’nde görülmektedir. Dünyanın diğer ülkelerinde görülen olgular ÇHC’denbu ülkelere giden kişilerdir. Bazı 
ülkelerde ÇHC’den gelen kişilerden çok az sayıdaki o ülke vatandaşına bulaş olmuştur. Şu an için yerli vakaların hızla 
yayıldığı ÇHC dışında bir ülke bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu sadece ÇHC için “mecbur 
kalınmadıkça gidilmemesi” uyarısında bulunmaktadır. Seyahat edeceklerin ulusal ve uluslararası otoritelerin uyarılarını 
takip etmeleri gerekir.

12. Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) aşısı var mıdır?Hayır, henüz geliştirilmiş bir aşısı bulunmamaktadır. Teknolojideki 
tüm gelişmelere rağmen insanlar üzerinde güvenle kullanılabilecek bir aşının en erken bir yılda üretilebileceği 
bildirilmektedir.

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/2019-n-cov/liste/2019-ncov-sik-sorulan-sorular.html#pb-content-35
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/2019-n-cov/liste/2019-ncov-sik-sorulan-sorular.html#pb-content-33
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/2019-n-cov/liste/2019-ncov-sik-sorulan-sorular.html#pb-content-27


Sıkça sorulan sorular
13. Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda yaptığı çalışmalar nelerdir?Bakanlık tarafından hastalıkla ilgili dünyadaki gelişmeler 
ve hastalığın uluslararası yayılımı yakından takip edilmektedir. Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) Bilim Kurulu 
oluşturulmuştur. Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) hastalığına yönelik Risk Değerlendirme ve Bilim Kurulu toplantıları 
yapılmıştır. Konunun tüm tarafları (Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel 
Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, gibi tüm paydaşlar) sürece dahil 
ederek olay takip edilmeye ve toplantılar düzenli şekilde yapılmaya devam etmektedir.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesindeki Halk Sağlığı Acilleri Operasyon Merkezi’nde 7/24 esasına göre çalışan ekipler 
oluşturulmuştur. Ülkemizde, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri ile paralel olarak gerekli önlemler alınmıştır. 
Havalimanları ve deniz giriş noktaları gibi Ülkemizin giriş noktalarında riskli bölgelerden gelebilecek hasta yolcuların 
tespitine yönelik önlemler alınmış ve hastalık şüphesi varlığında yapılması gerekenler belirlenmiştir. ÇHC ile direkt 
uçuşlar 1 Mart tarihine kadar durdurulmuştur. Başlangıçta ÇHC’den gelen yolcular için uygulanmakta olan termal 
kamera ile tarama uygulaması, 05 Şubat 2020 itibariyle diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Hastalığa yönelik tanı, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber 
hazırlanmıştır. Tespit edilen vakalara yönelik yönetim algoritmaları oluşturulmuştur ve ilgili tarafların görev ve 
sorumlulukları tanımlanmıştır. Rehberde ayrıca vaka görülen ülkelere gidecek veya oralardan gelecek kişilerin yapması 
gerekenler de yer almaktadır. Sürekli güncellenen bu rehbere ve rehberle ilgili sunumlara, sık sorulan soruların 
cevaplarına, afiş ve broşürlere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca olası 
vaka tanımına uyan kişilerden solunum yolu numunesi alınarak numune sonucu çıkana kadar sağlık tesisi koşullarında 
izole edilmektedir.
.
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14. Termal kamera ile tarama uygulaması yeterli bir tedbir midir? Termal kameralar, ateşi olan kişileri tespit etmek ve 
diğer kişilerden ayırarak hastalık taşıyıp taşımadıklarına yönelik ileri incelemeleri yapmak amacıyla kullanılmaktadır. 
Elbette o esnada ateşi olmayan hasta kişileri veya henüz kuluçka evresinde olup hastalanmamış kişileri bu şekilde tespit 
etmek mümkün değildir. Ancak tarama amacıyla kullanılabilecek hızlı ve daha etkili başka bir yöntem henüz 
bulunmadığından tüm ülkeler, termal kameraları kullanmaktadır. Termal kameralara ek olarak riskli bölgeden gelen 
yolculara uçaklarda farklı dillerde bilgilendirme yapılmakta, pasaport noktalarında yabancı dillerde hazırlanmış 
bilgilendirme broşürleri dağıtılmaktadır.

15. Hastalığa Yakalanmamak İçin Öneriler Nelerdir?
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (2019-
nCoV) için de geçerlidir. Bunlar;

 El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı 
durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek 
yoktur, normal sabun yeterlidir.

 Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
 Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 – 1,5 m uzakta bulunulmalı).
 Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır.
 Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu 

geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt 
mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek 
zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.
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16. Turistlerin geldiği restoranlarda, mağazalarda çalışanlar ne gibi önlemler almalıdır?Genel
enfeksiyondan korunma önlemleri alınmalıdır.

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun 
olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun 
kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

Yüzey temizliğinde su ve deterjanla standart temizlik yapılması yeterlidir. Özellikle eller ile sık dokunulan 
yüzeyler kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, tuvalet ve lavabo temizliğine dikkat edilmelidir. Bu virüse özel 
olarak etkili olduğu öne sürülenbir takım ürünlerin temizlikte kullanılmasının fazladan koruma sağladığına 
dair bilimsel kanıt yoktur.

Erişilebilir yerlere alkol bazlı el antiseptiği konulması uygundur.

Sıkça sorulan sorular
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17. Genel enfeksiyondan korunma önlemleri nelerdir?El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye 
boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri 
kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağızın tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmesi, kağıt mendilin 
bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılması, mümkünse kalabalık yerlere girilmemesi önerilir.

18. Çocuğumu okula gönderiyorum, Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) hastalığı kapabilir mi?Çin’den başlayan 
yeni koronavirüs enfeksiyonuna ait  (2019-nCoV) bugüne kadar Ülkemizde 1 tek vaka edilmiştir 
(10.03.2020 itbarı ile) ve hastalığın ülkemize girişini önlemeye yönelik gerekli tedbirler alınmıştır. 
Çocuğunuz okulda grip, nezle ve soğuk algınlığına neden olan virüsler ile karşılaşabilir ama yeni 
Koronavirüs (2019-nCoV) dolaşımda bulunmadığından karşılaşması beklenmemektedir. Bu kapsamda 
okullara hastalık konusunda gerekli bilgilendirme Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmıştır.

19. Okulların temizliği ne şekilde yapılmalıdır?Okulların temizliğinde su ve deterjanla standart temizlik 
yapılması yeterlidir. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, tuvalet ve 
lavabo temizliğine dikkat edilmelidir. Bu virüse özel olarak etkili olduğu öne sürülen bir takım ürünlerin 
temizlikte kullanılmasının fazladan koruma sağladığına dair bilimsel kanıt yoktur.
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20. Sömestr tatili dönüşü üniversiteye dönüyorum, öğrenci yurdunda kalıyorum, Yeni Koronavirüs (2019-
nCoV) hastalığı kapabilir miyim?Çin’den başlayan yeni koronavirüs enfeksiyonu (2019-nCoV) bugüne kadar 
kadar Ülkemizde 1 tek vaka edilmiştir (10.03.2020 itibarı ile) ve hastalığın ülkemize girişini önlemeye yönelik 
gerekli tedbirler alınmıştır.

Grip, nezle ve soğuk algınlığına neden olan virüsler ile karşılaşabilir ama yeni Koronavirüs (2019-nCoV) 
dolaşımda bulunmadığından karşılaşması beklenmemektedir. Bu kapsamda Yüksek Öğretim Kurumu, Kredi 
Yurtlar Kurumu ve benzeri öğrencilerin kaldığı yurtlara hastalık konusunda gerekli bilgilendirme Sağlık 
Bakanlığı tarafından yapılmıştır.

Sıkça sorulan sorular

21. Evde bakılan hayvanlar Yeni Koronavirüsunu (2019-nCoV) taşıyıp, bulaştırabilir mi?Evde bakılan 
kedi/köpek gibi evcil hayvanların Yeni Koronavirüsla (2019-nCoV) enfekte olması beklenmemektedir. Ancak 
evcil hayvanlarla temas sonrası her zaman için ellerin su ve sabunla yıkanması gereklidir. Böylece 
hayvanlardan bulaşabilecek diğer enfeksiyonlara karşı korunma sağlanacaktır.
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22. Burnunuzu tuzlu suyla yıkamak Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) enfeksiyonunu önleyebilir mi?Hayır. 
Burnu tuzlu suyla düzenli olarak yıkamanın Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) enfeksiyonundan korunmada 
bir faydası yoktur.

23. Sirke kullanımı Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) enfeksiyonunu önleyebilir mi?Hayır. Sirke kullanımının 
Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) enfeksiyonundan korunmada bir faydası yoktur.

24. Temizlik personeli hasta odasını temizlerken hangi önlemleri almalıdır?Olası veya kesin 
2019-nCoV hastasının odasını temizlerken tıbbi maske, gözlük/yüz koruyucu, steril olmayan 
önlük ve eldiven kullanılması ve işlem öncesinde ve sonrasında ellerin en az 20 saniye bol su ve 
sabunla yıkaması yeterlidir. N95/FFP2 maske kullanılması gerekmez.
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