
Corona Viriis Bilgilendirme ve Onlem Bilsi Notu

Coronavirus'lar (CoV), sofuk algrnhgrndan Orta Dolu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Agrr Akut
Solunum Sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome,SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalklara kadar
gegitli hastahklara neden olan buytik bir virfls ailesidir.

Coronavirus'larzoonotik olup, hayvanlardan bulagarak insanlarda hastahk yapabilir. Detayl aragtrnnalar
sonucunda, SARS-CoV'un misk kedilerinden, MERS-CoV'un ise tek hdrguglu develerden insanlara bula5trgr
ortaya glkmgtr. Hentiz insanlara bulagmamrp olan ancak hayvanlarda saptanan birgok Coronavirus mevcuttur.

Coronaviruslar genel olarak drq ortam dayamHrhgr olmayan viriislerdir. Ancak, bugtin igin COVIDIg'un
bulaqtrncrhk siiresi ve drq ortama dayanma stiresi net olarak bilinmemektedir. Oftamln nem ve srcaklfrna,
drgan atrldrlr organik maddenin miktan, kontamine ettili yiizeyin dokusu gibi fakt6rlere gore degigen bir
dayanma stiresi soz konusudur. Genel olarak cansz ytizeylerde birkag saat igerisinde aktivitesini kaybettigr
kabul edilmektedir. Cansrz yiizeylerdeki aktivite stiresi yorumlamrken bulagta sadece virusin aktivitesinin
dwam etonesi degil, temasm stiresi de dnemli oldulu unutulmamahdrr.

Enfeksiyonun yaygm belirtileri solunum semptomlan, ateq, okstirtik ve dispnedir. Daha ciddi vakalarda,
pnomoni, alrr akut solunum yolu enfeksiyonu, bobrek yetnezligi ve hatta 6liim geligebilir.

Ahnmasr gereken tedbirler ag alrda sralanmr gtr;

' Corona viriisti gdz, burun ve a|rzdan damlacrk enfeksiyonu ile yayrldrlr bilinmektedir. E[er gonintir
bir okstiriik, hapgrrma ya da hastahk belirtileri varsa bu kigilerden en azbir metre mesafede uzak durmah,
temas sdz konusu ise eller sabunla yrkanmahdr. Bu kigilere maske vermek aftnacak onlemlerden biridir.

' Eller enaz2| saniye boyunca su ve sabunla diieenli olarakykanmah. Eler su ve sabun bulunamryorsa
alkol bazh dezenfektanlar kullamhnahdrr. Yrkanmamrg ellerle gdAere, buruna ve aptza dokunmaktan
kagrmlmahdr.

' Bu stiregte kalabahk ortamlardan mtimkiin olduSuncakagrmlnahdr. Kalabaftk ortamlarda elle temas
edilen yiizeylere miimkiin oldufl'unca az temas edilmelidir. Kalabahk ortema girerken ve glkarken eller
yrkanmah / dezenfekte edilmelidir.

' BaErgfthk sistemini kuwetlendirmek igin diZenli uyku, dtizenli beslenme ve bol srvr tiiketimine dikkat
edilmeli.

' Virusler objelerde 24 saate kadar yaqayabilir. Objelerdeki viriisten kurtulmak igin sabun veya
dezenfektan ile temizlenmelidir.

' Agrn/Bilingsiz kimyasal kullammr elde ve vticuttaki florayr bozabilecesrnden gereksiz kimyasal
kull ammrndan kaglrulmalt, kimyasallann solunmamasma da dikkat edihnelidir.

' Antibiyotikler viriislere etki etmez, sadece bakilerilere kargr etkilidir. Yeni Koronaviriis (2019-nCoV)
bir virusttir ve bu nedenle enfeksiyonu onlemek veya tedavi etnek amaoryla antibiyotikler kullamlmamahdrr.

' Yiyecek, tabak, gatal, kagft ve havlu paylagrmr yaprlmaktan kagrmknahdrr

' Enfeksiyonu olan kigilerle yakrn temastan, tokalaqmaktan uzak durulmahdrr.

' iq toplantrlan igin video konferans yOntemi vb. alternatif ydntemler kullamlmahdrr.



VAKA TANIMI VE VAKA YONETiMi

Olas bir vaka durumunda Saglft Denefleme Merkezi it Sagtrt< MiidtirliiEii ve ll2Komuta Merkezine bilgi
verilmesi gerekrnektedir.

Olasr Vaka:

A:

' Ateg ve akut solunum yolu hastah$r belirti ve bulgulanndan en azbii(riksiiriik ve solunum srhnfls), VE .
Klinik tablonun bagka bir etiyoloji ile agrklanamamasr \IE . Semptomlann baqlamasmdan 6nceki 14 gun
igerisinde yr:rt drgrnda bulunma ciyktisti

VEYA

B:

' Akut solunum yolu hastahlr belirti ve bulgulanndan en az b:r;i (okstiriik ve solunum srkrntrsr), VE .
Semptomlann baqlamasrndan dnceki 14 gun igerisinde doSulanmrg COMD-I9 vakasr ile yalcn temas eden

VEYA

C:

'Ateg ve alrr akut solunum yolu enfeksiyonu belirti ve bulgulanndan en azbii(tikstirtik ve solunum silcntrsr),
VE ' Hastanede yafig gereklilili varhlr (SARD*, VE . Klinik tablonun bagka bir nedenlhastahk ile
agrklanamamas *SAR[ i son 14 giin iginde geligen akut solunum yolu infeksiyonu olan bir hastada, ateg,
tikstirtik ve dispne, takipne, hipoksemi, hipotansiyon, akci$er gdrtintiilemesinde yaygrl radyolojik bulgu ve
biling de[igiHifli nedeniyle hastaneye yatrg gerekliligi

Kesin Vaka:

Olasr vaka tantmrta uyan olgulardan molektiler ytintemlerle SARS-CoV-2 saptanan olgulardrr.

Olasr/I(esin CovlD-lgvakalanmn ytinetimi Vaka Takip Algorimasr'na gcire yapllr.

Olasr vaka tammrna uygun hastada ahnan numunelerde mevsimsel solunum yolu viriisii saptanmasr ya da
bakteriyolojik etken saptanm asr, SARS-CoV-2 varhlrm ekarte ettirmez.

HCoY-2298' HCoV-OC43IICoV-NL63 ve HKUI-CoV; mevsimsel solunum yolu virusleri olup COVID-
l9'dan farkhdrr.
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So{uk algrnhgr belirtileri
g risteren ki gilerle ar antza
en az 3-4 adlm mesafe koyun
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Ellerinizle g izleri ni;ze,

a$ztntza ve burnunuza
dokunmayrn

Yurt dlglndan dcintigte
ilk 14 giinri
evinizde gegirin

Hi gbir kigisel egyan tzl
(havlu gibi gtindelik egyalarr)
ortak kullanmayrn.

Bol srvr triketin, derrgell
beslenin, uyku drizeninize
dikkat edin
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Ktyafetlerinizi
6G90"C'de normal
deterjanla yrkayrn

Ateg, tiksiiriik, nefes darh{r
gibi gikayetleriniz varsa,
maske takarak bir saSlk
kuruluguna bagvurun
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Okstirme veya hapglrma srrastnda
ajtzve burunu tek kullanlmllk
mendille kapattn, mendil yoksa
dirse{in ig krsmlnl kullanln

Yurt drgr seyahatlerinizi
iptal edin ya da
erteleyin

Kapl kollan, armatrirler! lavabolar
gibi srk kullandlglnlz yrizeyleri
su ve deterianla her grin temizleyin

Tokalagma, sanlma
gibi yakln temaslardan
kaclnln

SoSuk alglnh{r belirtileriniz varsa
yagilar ve kronik hastalada
temas etmeyin, maske takmadan
drgan gtkmayrn
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