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CORONA (KORONA)
VİRÜSÜ NEDİR?
Corona virüsleri; hayvanlarda yaygın
olarak bulunabilen ve insanlar arasında
enfeksiyon yapabilen geniş bir virüs
ailesidir. Bazı corona virüsleri nezle
belirtilerine benzeyen semptomlara
yol açarken, diğerleri daha ağır hastalıklara yol açar (örneğin: MERS – Orta
Doğu solunum sendromu ve SARS
- ağır akut solunum yolu yetersizliği
sendromu).
Grip virüsü ile corona virüs arasındaki
önemli fark; insanların sıradaki gribe
karşı belli bir direnç seviyesi kazanmış olmasıdır. Corona virüse ise direnç
sistemlerimiz henüz maruz kalmamıştır

Şu an, küresel seviyede, SARSCoV-2 virüsü, yani COVID-19
hastalığı salgını ile karşılaşıyoruz.
Mevcut pandemiye yol açan corona
virüsün adı SARS-CoV-2’dir fakat
2019-nCoV ya da „yeni corona virüsü”
olarak da adlandırılmıştır.
COVID-19, SARS-CoV-2 virüsünün yol
açtığı hastalığın adıdır; corona virüs
hastalığı (COrona VIrus Disease), 19
ise ortaya çıktığı yıl.
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CORONA VİRÜSÜ
NASIL YAYILIR?
İnsanlardaki corona virüsleri damlacıklarla (öksürük ve hapşırık) ve hasta olan bir
kişi ile korunmasız temasla (dokunma, tokalaşma) yayılır.
Virüs aşağıdaki şeklide bulaşabilir:

Doğrudan temas
•

•

Doğrudan temas eden kişiler
arasında (tokalaşma, kucaklama,
yanak veya el öpmeleri, elleri
yüzlere dokundurma).
Hasta birinin öksürdüğü veya
hapşırdığı zaman yayılan
damlacıklarla.

Dolaylı temas
•

•
•
•

Başka kişilerin de sürekli olarak
dokundukları merdiven korkulukları, kapı kolları, saplar, asansör veya kapı açma düğmeleri v.s.
gibi yüzeylerle temas.
Başka kişilerle aynı şişe / bardak /
bulaşıkları kullanma.
Başka kişilerle aynı koruma
maskesi / elbise / nevresimleri
kullanma.
Madeni ve kâğıt paraların kullanımı – insanların istatistiksel
olarak en çok kullandıkları paraların yoluyla virüslerin önemli
ölçüde yayıldığı gözlemlenmiştir.

DİKKAT! Corona virüsü (COVID-19) taşıyan her insan hastalık
belirtileri göstermeyebilir!
Virüs, görünürde sağlıklı olan ve hasta olduğunu bilmeyen
kişiler dahi yayabilir.
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COVID-19 BELİRTİLERİ
HANGİLERİDİR?
Corona virüsü taşıyan kişilerde farklı
belirtiler olabilir; basit bir nezlenin
belirtilerinden daha ağır olan ve ölüme
yol açabilen durumların belirtilerine
kadar (örneğin: yüksek ateş, göğüs
ağrıları, nefes darlığı, zatürre).
Bazı kişiler hasta olup herhangi bir
belirti göstermeyip kendilerini hasta

hissetmez. Görünürde sağlıklı olan
kişiler ise başkalarına COVID-19 bulaştırabilir. Uzman hekimlerin tedavileri
aldıktan sonra hastalanan insanların
çoğu kendilerine gelir. Şu an hastalanan tüm kişiler gözetim altında olup
hastanelerde tedavi altındadır.

COVID-19 taşıyan 6 kişiden biri hastalığın ağır şeklini geçirip
solunum sorunları yaşamaktadır. Yaşlı insanlarda ve yüksek
tansiyon, kalp sorunları veya diyabet gibi başka hastalıkları da
olanlarda bu hastalığın daha şiddetli şeklini geçirme olanağı
daha yüksektir.

Virüsü kaptıktan sonra 2-14 gün arası aşağıdaki belirtiler meydana gelebilir:
•
•
•
•

Ateş.
Kuru öksürük.
Solunum darlığı (solunum sorunları/boğulma hissi).
Yorgunluk, halsizlik.
Kılavuz COVID-19

5

NASIL KORUNABİLİRSİN?
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1

2

Ellerini sabun ve su ile en az
20 saniye süre ile sık sık yıkamalısın, özellikle kamuya
açık bir yere gittiysen veya
burnunu üfledikten sonra,
öksürdükten ya da hapşırdıktan sonra. Ellerini silmek
için tercihen kâğıt havlu
kullanmalısın.

Su ve sabun imkânı yoksa, el
dezenfektan ürünleri kullan
(örneğin: dezenfektan jeli,
ispirto). Tüm yüzeyleri kaplayacak şekilde ellerine iyice
sür ve sıvı yok oluncaya kadar
ovala.

3

4

Ellerini yıkamadan göz,
burun ve ağzına dokundurmamaya çalış.

Öksürürken yada hapşırırken ağzını ve burnunu tıbbî
maske, mendil ya da dirseğin
iç kısmı ile kapat. Sonrasında
ellerini yıka ve maskeyi ya da
mendili at.
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Kalabalık bölgelerden uzak
dur ve kapalı mekânlara
(dükkân, banka, resmi daireler) girdiğinde ya da toplu
taşıma araçlara bindiğinde
koruma maskesi kullan. Diğer
kişilerle aranızda mümkün
mertebe en az 1,5 metrelik
bir mesafe muhafaza etmeye
çalış.

Havlu, nevresim ve elbiseleri
düzenli olarak yıka; tercihen
en az 60 derecede.
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Oturduğun ve çalıştığın
mekânları sık sık temzile ve
havalandır.

Ateşi olan ve öksüren ya da
hapşıran kişilerden uzak dur,
onlarla temas etme.
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10

Ateşin varsa, öksürüyorsan
veya solunum sorunları
yaşıyorsan doktora git.

Seyahat esnasında hastalanırsan en kısa zamanda tıbbî
destek iste ve sağlık personeline seyahat ile ilgili bilgi ver.

11
Kendi çevrende COVID19 yayıldıysa diğer kişilerden uzak dur. Uzaklaşma
işi, hastalanma bakımından
yüksek risk taşıyan kişiler
(yaşlılar, başka hastalığı olanlar) için çok önemlidir.

DİKKAT! Aşağıdaki
durumlarda mutlaka
ellerini yıkamalısın:
• Burnunu sildikten, öksürdükten ya da hapşırdıktan
sonra.
• Evine varır varmaz, durum
ne olursa olsun.
• Helayı kullandıktan sonra.
• Yemek pişirmeden veya
yemeden önce.
• Evcil hayvanlarla temas
ettikten sonra.
• Başka kişilerle temas
etmeden önce ve sonrasında (örneğin bir çocuk
ile).
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MASKE NASIL TAKILIR?
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YÜZEYLER NASIL
DEZENFEKTE EDİLİR?
Temas ettiğin yüzeyleri
alkol veya klor bazlı dezenfektanlarla sık sık temizle ve
dezenfekte et.

çorba kaşığı (80 ml) 3,8 litre
su ile ya da 4 tatlı kaşığı bir
litre su ile karıştır.
■■

Bu alanlar arasında aşağıdakiler yer alır:
•
•
•
•
•
•
•
•

masalar,
kapı kolları,
ışık anahtarları,
mutfak tezgâhları,
saplar,
büro masaları,
telefonlar, klavyeler,
hela, musluk ve lavabolar.

Bir yüzeyi ya da nesneyi dezenfekte
etmeden önce su ve deterjan ile
temizlemeli. Sonra dezenfekte işlemi
dezenfektana batırılan bir bez veya
kumaş parçası ile yapılır.

Nesne / yüzeyleri hangi
ürünlerle dezenfek te
edebilirsin?
•

Evde kullanılan sulandırılmış çamaşır suyu (klor).
■■

Çamaşır suyu (klor) solüsyonu oluşturmak için 5

•

Uygulama için ve uygulamadan sonra mekânları
uygun şekilde havalandırmak için ambalaj üzerindeki talimatları okuyun.
Kullanım süresi geçmiş
ürünleri kullanmamak
için son kullanma tarihini kontrol edin. Çamaşır
suyunu (klor) hiçbir zaman
amonyak ya da herhangi
bir başka temizlik ürünü ile
karıştırmayın. Evde kullanılan ve süresi bitmemiş
çamaşır suyunu uygun
şekilde sulandırdığınızda
corona virüslerine karşı çok
etkili olacaktır.

Alkollü solüsyonlar
(dezenfektan)
■■

Dezenfektan solüsyonundaki alkol oranı en az %70
olduğundan emin olun.

UNUTMA! Etrafındaki yüzeyleri ve nesneleri ister temizle ve dezenfekte et, ister etme, ellerini sık sık yıkamaya devam et ve yüzüne
dokunmamaya çalış!
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ORTAK
MEKÂNLARDA
VE KAMUYA
AÇIK YERLERDE
NASIL
DAVRANMALISIN?
DİKKAT! COVID-19’u önlemek ve
sınırlandırmak amacıyla son birkaç
ay içerisinde devlet bazı
önlemler aldı – örneğin
evden çıkma yasağı ve
toplantıların ve grup çalışmaların sınırlandırılması.
Bu önlemler gelişebilir
ve değişebilir. Devletin
getirdiği kurallar hakkında
sürekli olarak bilgi alın.
10
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Genel öneriler
•

•
•

Toplantılar, kuyruklar, yoğun
trafiği olan yerler, dinlenme alanları gibi kalabalık yerlerden uzan
dur.
Karşılaştığın diğer kişilerle
aranızda 1,5 - 2 metrelik bir mesafeyi koru.
Yakın aile fertleri dışında başka
kişilerle doğrudan temas etmemeye çalış. Tokalaşma, kucaklaşma, yanak ve el öpmeleri,
ellerin yüzünüze dokunmasından kaçının.

•

•

Başka kişilerin de sık sık dokundukları merdiven korkulukları,
kapı kolları, saplar, asansör veya
kapı düğmeleri gibi yüzeylere
dokunmamaya çalış. Bu tür
yüzeylere dokunmak zorunda
olduğunda tek kullanım mendillerle kendini koru.
Kapalı ortak mekânlarda
koruma maskesi tak!

1,5 M
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İltica talebinde bulunanlar için Konaklama
Merkezinde – Yabancılar Şubesinde
•

•

•
•
•

Merkez yönetimi tarafından
belirlene kurallara riayet et.
Bunlar, devletin uyguladığı
genel önlemlerden fazla
olabilir. Tüm bu önlemlere
riayet edilmeli çünkü sana
yardımcı olup seni korumaya
yöneliktir.
Yakın aile fertleri dışında başka
kişilerle doğrudan temas etmemeye çalış. Tokalaşma, kucaklaşma, yanak ve el öpmeleri,
ellerin yüzünüze dokunmasından kaçının.
Merkeze döndükten sonra ailenle
veya oda arkadaşlarınla ellerini
yıkamadan temas ETME.
Merkezde karşılaştığın diğer kişilerle aranızda 1,5 - 2 metrelik bir
mesafeyi koru.
Giriş kapısı, mutfak, holler,
dinlenme alanları, merkez

•

•

•
•
•

personeli ofisleri gibi ortak alanlarda kalabalık yapma.
Sık sık dokunduğun tüm yüzeyleri (örneğin: masalar, kapı kolları,
mobilyalar, lavabo sifonu ve
muslukları, başka kişilerin de
dokunabileceği başka nesneler)
her gün temizle ve dezenfekte et.
Kaldığın odaları (merkezdeki
odanı) veya çalışma yaptığın mekânı günde birkaç kez
havalandır.
Başka kişilerin kullandığı şişeden /
bardaktan sıvı İÇME ve aynı bulaşıkları KULLANMA.
Hastalık belirtileri olsun ya da
olmasın, izole edilmiş kişilerle
doğrudan temas ETME.
Merkezde izolasyona
alındıysan, İltica Genel
Müdürlüğünün sunduğu
İzolasyon Rehberine riayet et.

1,5 M

DİKKAT! COVID-19 hastalığına has belirtilerin (öksürük,
ateş, solunum sorunları) varsa derhal merkezdeki sağlık
personeline başvur!
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Toplu taşıma araçlarında
•

•
•

Otobüs / tramvay / metro gibi
araçlarda bulunduğunda mesafeyi koru ve başka kişilerle yüz
yüze gelecek şekilde OTURMA.
Otobüs / tramvay / metro duraklarında diğer kişilerle 1,5 – 2
metrelik mesafeyi koru.
Toplu taşıma araçları kullandıktan sonra ellerini yıka veya dezenfekte et.

•

•

Kalabalık yerlerden uzak dur.
Mümkün mertebe alternatif istikamet veya taşıma yöntemleri
seç. Mümkünse kalabalık saatlerde yolculuk yapma ve trafiğin
düşük olduğu saatleri tercih et.
Şehirde ikâmet edip kısa mesafelerde işin varsa yürüyerek git,
bisiklet ya da elektrikli trotinet
kullan.

1,5 M
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Parkta
•
•
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Kalabalık yerlerden uzak dur.
Çocuklarını oyun alanlarına
götürme. Burada her gün başka
çocukların da dokunduğu yüzey
ve nesneler vardır.
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İşte
•
•

•

Evden çalış; mümkünse ve iş
veren de kabul ediyorsa.
İşverenin uyguladığı tüm koruma
ve temizlik kurallarına riayet et –
örneğin: elleri yıkama, maske
takma, iş arkadaşları veya müşterilerle mesafeyi koruma.
Çalıştığın alanı günde birkaç kez
temizle ve havalandır.

•
•

Mümkün mertebe nakit para
(kâğıt, madeni) kullanma. Banka
kartı ya da telefonla ödeme yap.
İşten evine döndüğünde ellerini
yıkamadan önce hiçbir kimseyle
(oda arkadaşları, aile, komşular)
doğrudan temas ETME.
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Ek bilgi için aşağıdaki bağlantılara başvur:
Kamu Sağlığı Ulusal Kurumu – Bulaşıcı Hastalıkları
Gözetleme ve Kontrol Merkezi (CNSCBT)
www.cnscbt.ro/
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
www.who.int/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019

İltica Genel Müdürlüğü
http://igi.mai.gov.ro/ro/blog/important-covid-19

Romanya Sığınmacıları için BM Ofisi (UNHCR Romanya)
www.unhcr.org/ro/covid-19

Romanya Sığınmacılar Ulusal Konseyi
www.cnrr.ro/index.php/ro/

www.Stirioficiale.ro

Bu yayın Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve İltica
Genel Müdürlüğü (IGI) işbirliği ile hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu, UNHCR veya IGI’nın görüşlerini yansıtmadan Romanya Sığınmacılar
Ulusal Konseyi (CNRR) ekibine aittir.

