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CORONAVİRÜS  ENFEKSİYONU 
HASTA BİLGİLENDİRME KLAVUZU

CERTIFIED

TÜV AUSTRIA CERT GMBH

Certificate No. 20100173002732
EN I SO 9001

Kurumumuzun, ISO-9001/2015 
uluslararası hizmet kalite standardı 
belgesi bulunmaktadır.

BİLGİLENDİRME



HASTALIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Covid-19, yeni tip bir coronavirüstür. İlk olarak Aralık 
2019’da Çin’de tespit edilmiş ve ardından tüm dünyaya  
yayılmıştır. Genç yaş ve ilave sağlık sorunu olmayan  
kişilerde çoğunlukla önemli bir belirti ve bulgu vermese de 
özellikle yaşı ileri olan ya da şeker hastalığı, yüksek tansi-
yon, akciğer rahatsızlıkları ve bağışıklık sistemi sorunları 
gibi ilave sağlık sorunu olan kişilerde şiddetli akciğer enfek-
siyonu (pnömoni) ve organ yetmezliğine yol açarak ölüme 
dahi sebep olabilmektedir.

En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığı-
dır. Ayrıca tat ve koku duyusunda kayıp, sık nefes alma gibi 
şikayetler de olabilir. Ancak bu şikayetler mevsimsel grip 
varlığında da görülebilmektedir. Şiddetli hastalık varlığında, 
ağır akciğer enfeksiyonu (zatürre), ağır solunum yetmezliği, 
böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir. 

Yukarıda bahsedilen belirtilerden bir ya da birkaçının varlığında 
ya da yakın zamanda Corona virus enfeksiyon tanısı konmuş 
bir kişi ile temasınız oldu ise mutlaka hekiminizi bilgilendiriniz. 

Coronavirüs enfeksiyonunun şu an için bir aşısı ya da  
bilinen bir tedavisi yoktur.  Hastalıktan korunmanın en etkili 
yolu virüse maruz kalmamaktır. Enfeksiyonun ana bulaş 
yolu, insandan insana bulaştır. Yakın zamanda yapılan  
çalışmalarda gösterildiği üzere, enfeksiyonu belirgin bir 
hastalık bulgusu olmadan yani asemptomatik olarak  
geçiren kişiler de diğer kişilere bulaşa neden olabilmekte-
dir. Bunun için alınabilecek önlemler;

CORONAVİRÜS  ENFEKSİYONU
HASTA BİLGİLENDİRME KLAVUZU

CORONAVİRÜS ENFEKSİYONUNDAN 
KORUNMA ÖNERİLERİ

SOSYAL İZOLASYON
 

Bunun için 10 kişiden daha 
kalabalık olan toplantılardan 
kaçınınız. Keyfi seyahatleri

ya da akraba, komşu ziyareti 
gibi sosyal ziyaretleri 

erteleyip, mümkün ise evden 
çalışınız ya da eğitime devam 

ediniz, zorunlu ihtiyaçlar 
için dışarı çıkma sıklığını  

olabildiğince azaltınız. 

EL YIKAMA
 

Tuvalete gittikten, öksürük, 
hapşırıktan ya da burnunuzu 

temizledikten sonra ve 
yemek hazırlamadan ya da 

yemeden önce, ellerinizi  
en az 20 saniye boyunca 

ovuşturarak yıkayınız.

ALIŞVERİŞ SONRASI
 

Marketten aldığınız 
ürünleri mutfağa almadan 
önce mümkün ise yıkayınız 

ya da dezenfektan 
ile siliniz.

DEZENFEKTAN
 

Elinizi yıkama olanağınız yoksa, 
ellerinizi en az %60 alkol içeren 
dezenfektanlar ile temizleyiniz. 

Elinize aldığınız dezenfektan 
kuruyana kadar elinizi ovuşturunuz.

Sık dokunduğunuz obje ya da 
yüzeyleri sıklıkla temizleyiniz.

EV HİJYENİ
 

Evinizi sıklıkla havalandırınız.
Uygun yüzeyleri 100’de 1 oranında 

sulandırılmış çamaşır suyu ile 
siliniz. Yaklaşık 1 litre suya 4 çay 

kaşığı çamaşır suyu koyabilirsiniz.

TEMAS & MASKE
 

Ellerinizi yıkamadan ağız,  
burun ve gözünüze temas  

etmekten kaçınınız.
Ev dışında bulunduğunuz 

ortamlarda (market, eczane, iş, 
hastane) diğer kişilerden en az 

1-1.5 m mesafede durmaya 
özen gösteriniz. Mutlaka ağız 

ve burnunuzu kapatacak 
şekilde maske takınız.



Cinnah Cd. No.54 06690 Çankaya Ankara
T +90 312 442 56 56   F +90 312 442 46 78
info@anatoliatupbebek.com.tr
www.anatoliatupbebek.com.tr
www.anatoliaivf.com

Haritaya kolay ulaşım için 
lütfen okutunuz.
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