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COVID-19

COVID-19 Korunma Önlemleri

Dünyada ilk vakanın görülmesinden bu yana
8
milyondan
fazla
kişinin
hastalığa
yakalandığı, 460 binden fazla kişinin ise
hastalık nedeniyle öldüğü Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ) tarafından açıklanmıştır.
COVID-19 enfeksiyonu olan bir kişiden
enfeksiyonu taşımayan başka bir kişiye
bulaşma riski, maruz kalmanın türüne ve
süresine bağlı olduğu kadar koruyucu
önlemlerin doğru bir şekilde uygulanıp
uygulanmamasına da bağlıdır.
Mevcut salgının kontrolünü sağlamak için
kişiden kişiye bulaşın önlenmesi ve bu
amaçla kapsamlı tedbirler alınmasının
yanında, COVID-19 açısından daha fazla risk
taşıyan yaşlı ve kronik hastalığı olan,
bağışıklık sistemi zayıf kişiler ile sağlık
çalışanları için de koruyucu önlemlere önem
vermek gerekir.

Devlet kurumları ve sağlık otoriteleri COVID19 için alınması gereken önlemler konusunda
toplumu bilgilendirerek ve halk sağlığı
açısından toplum bilinci oluşturarak korunma
önlemlerinin devamını sağlama konusunda
gayretli olmalıdır.
Bu amaçla alınan toplumsal önlemler şu
şekildedir:
• Eğitim kurumlarının tam veya kısmi olarak
kapatılması,
• Bakım evleri ve cezaevlerinde ziyaret
sürelerinin kısıtlanması,
• Kalabalık ortamlara neden olacak
buluşmaların ve toplantıların engellenmesi,
• Apartmanlar, siteler, köyler, ilçeler gibi bazı
belirli bölgeleri içeren karantina uygulamaları,
• Ülkeler arasındaki sınırların kapatılması ve
seyahat kısıtlaması ile sokağa çıkma yasağı
getirilmesi,
• COVID-19 ile uyumlu semptomları olan
kişilerin ihtiyaçlarının sağlanması konusunda
izolasyon süreçleri boyunca devlet
kurumlarının destek olması.

Kişilerin hastalık bulaş riskini en aza indirecek
şekilde aldığı önlemler toplumsal korunmayı da
beraberinde getirecektir.
DSÖ, toplumda COVID-19 hastalığından korunma
önlemlerinden bahsetmiş olup bireyleri kendi
sağlıklarına özen göstermeleri açısından şu
yöntemleri kullanarak korunmaya teşvik etmektedir:
• Elleri sık sık su ve sabunla yıkamak veya el
dezenfektanı kullanmak,
• Sosyal mesafeyi korumak (öksüren veya
hapşıran kişiler ile araya 3 adım veya 1 metre
mesafe koymak). Hastalık Kontrol ve Önleme
Merkezi (CDC)’ne göre ise bu mesafe yaklaşık 1.8
metredir.
• Gözlere, burun ve ağıza temas etmekten
kaçınmak,
• Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve
burunu dirseklerin iç yüzeyi ile veya tek kullanımlık
peçete ile kapatmak, daha sonradan peçeteyi
uygun bir şekilde çöpe atmak ve toplu alanlarda
maske kullanmak,
• Ateş, öksürük veya nefes darlığı olması
durumunda diğer insanlardan izole bir şekilde diğer
kişisel korunma önlemlerine uyarak sağlık
kuruluşuna başvurmak,
• COVID-19 ile ilgili güncel bilgilere sağlık
kuruluşlarından ulaşarak salgınla ilgili olarak doğru
ve güvenilir kaynaklara ulaşmak.

COVID-19 Zaman Çizelgesi
Aralık 2019
Çin’de
pnömoni
semptomları
görülen
hastaların
artması

31 Aralık 2019
Hastalık
etkeninin ‘yeni
tip
koronavirus’
olarak tespit
edilmesi

1 Ocak 2020
DSÖ’nün
hastalıkla ilgili
yönetim
destek ekibi
oluşturması

5 Ocak 2020
DSÖ
tarafından
Hastalık Salgın
Haberleri
adında bir
bilgi kaynağı
yayınlanması

10 Ocak 2020
DSÖ
tarafından
hastalık
yönetimi ile
ilgili bir rehber
yayınlanması

12 Ocak 2020
Çin tarafından
virüsün
genetik
dizisinin
gösterilmesi

13 Ocak 2020
Çin dışındaki
ilk COVID-19
vakasının
duyurulması

14 Ocak 2020
DSÖ tarafından
virüsün salgına
neden
olabileceğinden
bahsedilmesi

30 Ocak 2020
Uluslararası
düzeyde halk
sağlığı acil
durumu
olduğunun
duyurulması

11 Mart 2020
DSÖ’nün
COVID-19
salgınını
pandemi
olarak ilan
etmesi

Sonuç
Sağlık kuruluşları tarafından topluma COVID19 hastalığından korunma yöntemleri
konusunda doğru bilgiye ulaşma imkânı
sağlanmalı, bu bilgiler tüm dünyada salgının
oluşturduğu etkiler ve alınan önlemler
izlenerek güncel tutulmalı; tüm toplum hijyen,
sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi
önlemlere
uyması
konusunda
teşvik
edilmelidir.
Bireysel
olarak
alınacak
tedbirlerin toplumsal düzeyde de olumlu
etkiler sağlayacağı unutulmamalıdır. COVID19’dan korunma amacıyla alınacak tedbirler
konusunda devlet kurumları ve halkın iş birliği
içinde olması halk sağlığı açısından toplum
bilinci oluşturulması bakımından da önemlidir.
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