
COVID-19
Yeni Koronavirus



KORONA VİRUSLAR

Beta-koronavirus ailesi: 

SARS-CoV ve MERS-CoV da aynı aile içinde yer 
almakta olup ciddi solunum yetmezliği oluşturan 
virüslerdir. 



31 Aralık 2019 Çin Ülke Ofisi, 

Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehri 

Etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirimi

Wuhan Güney Çin Deniz Ürünleri Şehir Pazarında 
(farklı hayvan türleri satan bir toptan balık ve canlı hayvan pazarı) 

çalışanlarda kümelenme

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)



ETKENİN TANIMLANMASI

7 Ocak 2020

Daha önce insanlarda tespit edilmemiş
yeni bir koronavirus (COVID-19) olarak
tanımlanmış



BELİRTİ VE BULGULAR

• Ateş
• Öksürük
• Nefes darlığı

• Bulantı, kusma, ishal
• Kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı

• Pnömoni, ARDS
• Böbrek yetmezliği



El kurutma cihazları 
elleri kurutmak için
güvenli mi??Hayır. El kurutma 

cihazları filtreleri 
değiştirilmez ise el hijyeni 
açısından güvenli değildir!

Ellerinizi yıkadıktan sonra 
kağıt havlu ile kurulayınız.



Ultraviyole lambalar 
yeni koronavirusu 
öldürebilir mi?

Ultraviyole lambalar deri irritasyonuna neden olabilirler.

Ellerin ya da vücudun diğer bölgelerin
sterilizasyonu için kullanılması uygun değildir.



Termal kameralar 
yeni koronavirusu 

saptamada ne kadar etkilidir?

Termal kameralar 
ateşi olan hastaları 
saptamada etkilidir.

Ateşi olmayan enfekte 
kişileri saptayamazlar.

İnsanların enfekte 
olup ateşlenmeleri için 
2-10 günlük bir süre 
gerekmektedir.



Tüm vücudu alkol 
ya da klor ile 

spreylemek yeni 
koronavirusa etkili 

mi?

Hayır. 
Mukoz membranlarınıza
zarar verebilir.

Alkol ve klorun yüzeyleri 
dezenfekte etmek için 
kullanıldığını unutmayınız!



Çin’den gelen bir 
mektup ya da paketi 

almak güvenli mi?

Evet, güvenli…
Çin’den paket alan kişilerin yeni koronavirus
ile enfekte olma riski yoktur.

Daha önce yapılan çalışmalardan 
koronavirusların mektup, paket gibi 
eşyaların üzerinde uzun süre yaşamadığını biliyoruz!



Evcil hayvanlar ile  
yeni koronavirusu 

(COVID-19)
bulaşı olur mu?

Şu anki bilgilerimize göre, 
Kedi/köpek gibi hayvanlar ile
hastalık bulaşı olduğuna dair 
bir kanıt saptanmamıştır.

Ancak, hayvanlar ile temas sonrası sabun ve su
ile yıkanmalıdır.
Bu şekilde E. coli ve Salmonella spp. gibi hayvanlardan 
bulaşabilecek bakterilere karşı korunmuş oluruz!



Tuzlu su ile 
burun ya da ağız çalkalama 
koronavirusdan korur mu?

Hayır. Tuzlu su ile burun ya da  ağız çalkalamanın 
COVID-19 enfeksiyonuna karşı koruyucu olduğuna dair
kanıt yoktur! 



Sarımsak yemek 
yeni koronavirusa 

karşı koruyucu mu?

Sarımsak tüketmenin COVID-19
enfeksiyonuna karşı koruyucu olduğuna dair
kanıt yoktur! 



Yeni koronavirusa 
yaşlılar mı gençler mi 
daha duyarlı?

COVID-19’dan herkes etkilenebilir.

Altta yatan hastalığı olan yaşlı kişilerde 
hastalık daha ağır seyredebilmekte.



Antibiyotikler yeni 
koronavirusu önlemede ve 

tedavide işe yarar mı?

Hayır, antibiyotikler sadece bakterilere etkilidir.

COVID-19 bir virus olduğu için antibiyotikler etkili değildir.



Yeni koronavirusun özel bir 
tedavisi var mı?

Bugüne kadar, COVID-19 tedavisi ve korunması için 
önerilen özel bir ilaç bulunmamaktadır.



KORUNMA

COVID-19’a karşı kendinizi 
korumak için sabun ve su ile 
ya da alkollü el dezenfektanı 
ellerinizi kirli hissetikçe 
yıkayınız.



KORUNMA
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