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fanımı giincellenmİştiı.
.Genel Bilgiler alt başlığında giincellemeler yapıtruşhr.
,olası vaka Takip Algoriması'nda olası./kesin vakanın tokiF
edileceğ hastanelere ait
diizenlemeler yapılmı şfir.
,l. basamak ile 2. ve 3. lxşamak sağlık kuruluşlarında Vaka Yönetim
Şeması
eklenmiştir.
.Numune alınması böltimiinde alınacak ömek tiirii ve saysı giincellenıniştiı.
.Temaslı tanmı giincellenniştiı.
.Hasta odasına giriş başLğına 7. ve 8. maddeler eklenmişir.
.Çaırıaşır suyu ha.arlama oranlan eklenmiştir.
.Hasta bakım ve tedaü algoritması eklenmiŞir.
.Rehberde metinlerde genel dtizenlemeler yapılmıştr.
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GiRiş
Coronavirus'lar (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solrmum Seııdromu (MERS{oV) ve A$r
Akut Solıınum Sendromu (Severe Acute Reşpiratory Syndrome,SARS{oV) gibi daha ciddi
hastal*lara kadar çeşitli hastalıklara neden olan biiytik bir viıüs ailesidir.

Coronaviıus'larzoonotik olup, hayvanlaıdanbulaşarak insanlaıda hastalık yapabilir. Detaylı
ara$ırmalar sonucund4 SARS{oV'uı misk kedilerindeıı, MERS-CoVun ise tek hörgüçlü
develerden insaılara bulaştığ ortaya çrhrşbı.Heniia insanlaıa bulaşmamış olan aıcak

hayvanlarda saptanan birçok Coronavirusmevcuttıır.

Coronavirus'ların insanlarda dolaşımda olan alt tipleri (HCoV-229E, HCoV4C43,HCoV-Nb3
ve HKU1 -CoV) çoğunlukla soğuk algınlığna sebep olan viriislerdir.SARS -C-DV, 2l. yüzyılın ilk
uluslaıarası sağlık acil durumu olarak 2003 nluıda daha önceden bilinmeyen bir viriis halinde
ortaya çıkmrş olup yiizlerce fusanın foaylfia1 kaytetmesinenedenoinuştur. Yaklaşık 10 yıl sonra
coronavirus ailesinden, daha önce insan ya da hayvanlaıda vaılığ gösterilmemiş olan MERSCoV (Middle EastRespiratory Syndrorıe Coronavirus) Eyliil 20l2'de ilk defa insanlarda Suudi
Aıabistan'da tanınlaımış; aocak daha sonıa aslında itk vakalann Nisan 20l2'de Üıdiin
zarqa'dakı biı hastanede görüldüği ortaya çıkmıştıı. sARs coronavirus'u ile uzaktan bağlanhlı
olınasrna rağmen, yaşaıımış olan SARS tecrübesinden ötiirti endişe oluŞurmştur.

3l Anlık 20l9'da

Dİiııya sağllk Örgutii (DsÖ) Çin Ülke ofisi, Çin'in Hubei eyaletinin Vüan
şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalannı bildirmi$ir. 7 Ocak 2020'de etk€n drh, önce
insanlarda tespit edilnemiş yeni bicoronaürus (2019-nCoV) 9112! fanıınl4151$u. Daha sonra
20l9-nCoV hastalığn n adı COVID-I9 olarak kabul edilmiş, virus SARS CoV'e yabn
benzeıliğinden dolay SARS{oV-2 olarak isimlendirilrniştiı.

Bu rehber, COVID-I9, etkeni, bula,sma yollaıı, vaka tanımlan ve tanr yöntemleri hakhnda bilgi
vermek; COVID- lgvakası veya temaslısı ile karşılaşıldığında izleımesi gereken strateji ve
uygulama şekilleri hakkında yol göstermek amacıyla fo221,|anmıştır.Bu dohiman ağulıklı
olarakDSÖ dnerileri doğultusunda olu$urulmuştur.COVlD-l9'a yönelik olaıak tr62g,tanmış olan
"COVID_l9 (2019-nCoV Hastalığ) Rehberi" gtincel DSÖ önerileri ve bilimsel gelişmeler
doğultusunda giincellenmektedir. Gtincelleııeıı ıehber dokümanrve rehber sunumlarr, afiş,
broşürler ile sık sonılan sorulaı ve cevaplan Halk Sağlığ Genel Müdiirlüğü web sayfasında
(www.hsgın.saglik.gov.t) diizenli olaıak yq16|anmaktar{ır.

I.GEI\IEL

BİLGiLER

1.Coronıvirus'lar
Coronavirus'lar tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA viıüsleridir. Pozitif polariteli olduklan
için RNA'ya bağmlı RNA polimeraz enzimi içermezler, ancak genomlarında bu enzimi kodlaılaı.
Yüeylerinde çubuksu ıı,-nfrlan vaıdır. Bu çıhnhların I-atince'deki"coroıa", yaıal "W"
anlamından yola çıkılarak bu viriislere Coroınvirus (taçh viıtis) ismi verilmiştir (Şekil 1 ve 2).
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Şekil 2: Yeni Coronavirus (betacoronaviıiis) elekton mikoskobu görtintiisü

erişin unü : 2 0.0 l. 2020)

(hrtps://ııww.gisoid_org/,son

Coronaviıııs|ar,Coronaviidae ailesi, Orthocoronaviinae altailesi içinde
alırlar.
Orthocoronoviıinaea (italik) altailesi dört cins ve bu cinslerin altında da
çok sayda altcins şeklinde
sınıflandırılmaktadır. Alfa, Beta, Gama ve Deltacoronavirus cinsleri. Bu cinsİer altındaki viıuslar
insan, Yaıas4 domuz, kedi, köpe\ kemirgen ve kanatlrlaıda bulımabilınektedirler (evci1 ve yabani
hayvanlaıda) .

yer

insanlarda Coronavirus'|üı neden olduğu hastalık
şpektrumu basit soğuk algınlığndan ağu akut

.9ı*y

seıdıom,ına (Severe Acute Reşpiatory Syndıome, s-ARs)-

gösterebilmekedii. İnsan ve hayvanlarda çeşitlİderecelerde respiıafuaı, enteri\
nörolojik tutıiumlarla seyreden klinik tablolara neden olabilmektedir.

t"İ, o"ğt"ılt
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neaotik ve

Sanger sekanslama" Illıımina sekaıslama ve nanopore sekanslama kombiıasyonu ile bronkoalveoler
lavaj
Coronavirus'larıı (COVID-l9) ilk taın'genomu tespit e.ıilmiş
1vıs1 ömeklerinde yeni

cE

veüÇ farklı suŞ ta mlaıımıştır.Bu virus Coronavirus ailesinin tipik ozjliklerine s'anıptir ve
B_etacoronavirus 2b soyunda yer almaktadır. Bu suşlann ve BeacÖronavirusların genomlanııı,
Yaıasa sARs benzeri coronavirus izolatı Bat-SL- CoYZC45 ile yakın ıiğtıi oıaugu
gösterilmiştir(Şekil 3).
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Şekil 3: Yeni Coronavirus'un filogenetik ilişkjsi
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COVID-lg'dan sorurılu virtis, SARS_CoV ve MERS-CoV'unda içinde bulunduğu Betacoronavirus
cinsi içindeki Sarbecovirus altcinsi altnda yer almatladf. Virtisiin yeni isimlendiımesi SARS-CoV2 olarak kabul edilniŞir.
2.

Epidemiyoldi

Çin'in Hubei Eyaleti, Vüan Şehrinde, 3l Aıalık 20l9'da etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vataları
bildirilıniştiı. Vuhan'ın giineyindeki Vüan Gtiney Çin Deniz Üiinleri Şehir Pazarı (faklı hayvan
tiirleri satan bir toptan bal* ve canlı hayvan pazarı) çalışanlannda kümelenıne olduğu belirtilmiştir.
Vakalarda ateş, dişne ve radyolojik olaıak bilateral akciğer pnömonik infileaşıonu ile uyumlu
bulgular tespit edilmiştir.DSÖ'ntin Çin Halk Cumhuriyetine ait COVID-l9 nporuna göre öliim
vakalan genellikle ileri yaştaki yada eşlik eden sistemik hastalığ Oirertansiyo4 diyabe!
kaıdiyovaskiileı ha§talık kanser, honik akciğer hastalıkları başta olmak üzere diğer immunsiipresif
dururılar) olan bireyler olınuştıır.

flk importe vaka 13 Ocak 2020'de Tayland'dan bildirileı, 6l yaşındaki Çinli bir kadındıı. İleıleyeıı
giinlerde importe vaka bildiren ülkelerin sayısı giderek arthğ gibi Şubat ay sonlarında yerli bıılaşın
yaşndığ ülkeler ortaya çılmaya başlamıştır. Maı1. 2020 baş itibariyle Çin'de salgnın ha
yavaşlaıkeıı, İran, Kore Cumhuriyeti (Giiney Kore) ve İtalya'da COVID-I9 vakalan ve buna bağlı
öliimler hızla artnaktadır. Yine Mart 2020 başı itibariyle Diinya genelinde l00'iin iiaerinde iiılkede
olgu bildirilıniştir.Gtfuıcelverilere DSÖ'niiüttps:i/u.ww.who.int/emergeııcieVdiseases/novelcoronaviıus-2Ol9 ve Tiirkiye Hudut ve Süiller Sağlü Genel Müdürlüğü'nün
ulaşılabilmektediı.
htŞs:i/www.seyüatsagligi.gov.trlSitelkoronavirusadresinden

3l fualık

2019 tarihinde teşit edilen pnömoni ktimelenmesinin etkeni, 7 Ocak 2020'de daha önce
insanlaıda teşpit edilınemiş yeni bir coronaviıus olaıak tanrmlanmıştı. Bu tarihten sonra hasta sayısı
hızla artnuş, sağlık çalışaılannda da hastalık görülmüştiir. Hastalık insandaı insana bulaşma özelliğ
nedeniyle hı zla yaylııuştır.
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3. COVD-lgKaynak veBulaşma

Kıynık
Heniiz netlik kazanmamışhı.
SARS-CoV-2'nin kökeni hala araştınlmaktadu. Eldeki veriler, Huanan Deniz Ürtıııeri Toptan Satış
Pazarında yasadışı olarak sahlan vüşi hayvaılan işaretefuektedir.

Bulışna

Hastd* esas olarak damlacık yoluyla bulaşmahadır. Aynca hasta bireylerin ötstirme, hapşırma

Yo§la

ortaYa saÇt*lan damlacıklaı'a diğer kişilerin elleri ile temas etmesi sonrasında ellerini-ağz,
burun veya göz mukozasna götiirmesi ve temas efuesi ile bulaşmaktadu.
AsemPtomatik kiŞilerin solunum yolu salgılarında virus teşit edilebilınekte, ancak esas bulaşma
hasta bireylerden olınaktadıı.

ePidemiyo§ik
9q'9tr:lryJ*
(2-14 giln) olduğu baa vakalaıda

özellikleri incelendiğınde ortalama iıktibasyon siiresinin 5-6
14 giine kadaruzayabilecğ gözlenmiştir.

giiı

COVID-l9'un bulaŞtıncılık siiresi kesin olarak bilinmemelıtedir. Semptomatik dönemden 1-2 giin
erdiğ düşilniiılmektedir.

önce başlayıp semptoırılann kaybolrnasıyla sona

coronoviruslar genel olarak dış ortama çok dayanıklı olınayan virüsleıdfu. ortamn nem ve
sıcaklrğın4 &Ş_n!
organik maddeniı miktaıı, kontamine İttlgi ytır.yio dokusu gibi faktörlere
göre değŞen bir "qag'
daYanma siiıesi söz konusudur. Ge,nel olarak cansız yiizeylerdJ biıkaç saat
iÇerisinde akivitesini kaybettiğ kabul edilınektedir. Cansız ytızeyleraetı aktiüte siiresi
.
Yorumlanrrken bulaŞta sadece ıririistin aktivitesinin d9y61 etnesi dÖği| İe-usın siiıesi de önemli
olduğu unutulınamalıdıı.

Coıonavİruslar genel olarak dış ortam dayanık|ftğ olmayan virüslerdir. Ancak, bugiin için COVIDl9'un bulaşfincılık siiresi ve dış ortarıa dayanma siiresi net olarak bilinmemektedir]

4. Ktinik Özeilikler
EnfeksiYonun YaYgın belirtileri solunum semptomlan, ateş, öksiirfü ve dispnediı. Daha ciddi
vakalgda pnömoni, ağrr aiut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezlİğ ve hatta öliim
gelişebiliı.

Fatalite hızı SARS salgınlnda %l1 ve MERS-CoY'da%35-50 arasrnda iken DSÖ'ntin
Çin Halk
Cunhuriyetine ait coVID-t 9 rapoİrına göre fatalite hızınn %o 3,8 olarak uiıairmiştlr. İıt
2lenimlerde asemptomatik vakaların da olması nedeniyle hafif seyiıli olabileceğ düşiintilnekle
birlikte idenmeye dgyanr gdilmgsi gerekmektedir.

5.

LaborıtuvarTe§tleri

COVID-l9olası vaka tanrmına uyan hastalaıda solunum yolu numuneleri SARS-CoV-2 açısından
Halk Sağlğ Genel Müdiirlüğü (HSGM) Mikrobiyoloji Rrİeıans Laboıafuvan ve belirle,,miş illerde
hizrnef yglerı Halk Sağlığ Iaborafuvarlannda
@rzurun, İstanuuı; değerlendirilmektedir.
Hastada diğer solunum yolu patojenleri tespit edilse dahi koinfeksiyorılann oluşabileceği
dikkate
6

alınarak COVID-l9 olası vata tnırmrna uyan ttim hasta numuneleri SARS-CoV-2 için

de

değerlendirilınelidiı.

Nükleik ısid anplifkasyon testleri
SARS-CoV-2 sekans bilgileri yeni paylaşılııuş ve molekiileı @CR) testler dizayn edilmiştiı.
Spesifik PCR testleri kurulana kaılrr, laboratuvaılann pan-coronavirus teşti ve takiben sekans analizi
İle konfiımasyon yapmalan önoilmi$iı. Konfirmas7on özellikle pan-coronavirus testleri ile pozitif
bulunabilecek diğer coıonaviıuslann ekaıte edilmesi açısından önemlidir. Dört insaı coronavirusu
(HCoV) diinyada endemik olarak seyretneliediır; HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV_HKU1 ve
HCoV-OC43, buılardan son ikisi betacoıoıavirustur. Aynca insanlaıda zoonotik enfeksiyon yapan
diğer iki betacoronavirus SARS ve MERS-CoV virüsüdiir.

§ekınslımı
Sekans verisi, virüsünkaynağını ve nasıl yayıldığını anlayabilmek için oldukça öne,mlidir. DSÖ,
laboratuvarların elde ettikleri sekans verilerini ilgili platformlaıda (GenBanlq GISAID vb.)
paylaşmalan gerekliliğini bildiımiştir.
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II.

VAKA TAIIIMI VE VAKAYÖNETİI{t

Olası Vaka:

A:

.

Ateş ve akut solunum yolu hastalğ beliıti ve bulgularından en az biri (ökstiıriik ve

solunum sılonhst), VE
klinik tablonun başka bir etiyoloji ile açıklanamaması vE
semptomlarıı başlamasından önceki 14 giin içerisinde yurt dışında bulımma öykiisü

.
.
VEYA
B

Akut solıınum yolu hastalığ belirti ve bulgulanndan en az biri (ök§iirilk ve sotunrım
sıkınhsı), VE
§emptorıların başlamasından önceki 14 giin içerisinde doğulanmış COVID-I9 vakası
İle yalon 1g6as 969,

VEYA

c

.
o
ı

Ateş ve ağıı akut solunum yolu enfeksiyonu belirti ve bulgularından en az biri (örsürük
ve solunı.m sıkıntısı), VE
Hastanede yatış gerekliliği vaılığ (SARI)*, VE

Klinit

tablonun başka bir neden/hastalık ile aç*lanamaması
son 14 gün içinde gelişen ahıt solunum yolu infeksiyonu olan bir hastada,
ateş, ölrsiirük ve dispne, tadpne, hipolrsemi, hipotansiyon, akciğer göıüntiilemesinde
yaygın radyolojik bulgu ve bilinç değ$ikliği nedeniyle hastaneye yatış gereHiliği
*SARI

)

kesinvıkı:olası vakataıımrnauyanolgulard

anın

o1ekiileryöntemlerleSARS-CoV-2

saptananolgulaı.
Olası./Kesin COVID- l9vakalarınn yönetimi Vaka T"loF Algorifuası'na göre yapıfu.

Olısı vıkı tıntmmı

uygun hıstıdı ünın numunelerde mevsimsel solunum yolu yiriisü
sıptanma$ yı dı bıkteriyolojik etken §ıptınmı§! SARS-CoV-2 varIrğrnı ekırte ettirmez.
HCoY-229E, ECoV-OC43,HCoV-trtL63 ve HKU1-CoV; mevsim§el solunun yolu virüsleri olup

COVID-19'dın ferklrdrr.
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VAKA TAKİP ALGORİTMASI
oLA§IVAKA

Tanımlandığ anda İı sağı,k Müdiirlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Biıini bilgilendirilir. Vakanln
yönetimi İı sagı* ı,ıtıatırlüğü koordinasyonunda yiirütiiliir.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

SAĞUK KURUMU
Hastane tarafindan İl Sagl* lı,ltlaıirltgtl'ıe (Slvr1 9t251 yaka en hızjı şekilde ihbar
edilir.

Bildirim, Bulaşıcı Hastalıklaı Bildirim Sistemi kapsarıında U07.3 ICD 10 tanı
kodu kullanrlaıak yapılır.
Hastaya standarç temas ve darılacık korunma önlemlerialınıraıak, hastanede tek
kişilik odada numune sonuçlan çlkaıa kadaı izole edilir.
uygun numuıg alınaı"k rıygrm şartlaıdasaklanıı. *
COVID-I9 Vaka Bilgi Formu doldıınılur (Form İZCİ'ye de girilir).
Form ve nrımune ivedilikle İl §ağllk Müdiirlüğii'ne ulaşfinlıı.
Olası Vak4 2. ve 3. basamak hastanel€rde tokir edilir.
Kesinleşen vakalaı 2. ve 3. basamak hastanelerde yada ildeki belirlenmiş
hastanelerde takiF ediliı.

Kesİnleşen vakalalğ61 yoğun balom ihtiyacı olan hastalar 2.- 3. di.izey yoğun
batım iinitelerinde izolasyon od"l61da tıkiF edilir.
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Olası vaka bilgi formrınun bir nüshası ve nrınrıne ivedilikle laboratuvara ulaştırılu.

Formun

bir

Jo
aoC

sıĞı-ıx ıtıüoünlüĞ0

niishasr e-posta

ile HSGM Bulaşıcı

Başkanlığ'alg5nderilir.
İZC|'ye gelen vata bildirimi ile ilgiü süreçler siifdiirillih.

Hastalıklar Daiıesi

Vaka kiimelenmesi şüphesinde vakalaı aıasında epide,miyolojik bağlantaıaştnlr.
HSGM Resmi İnternet Sayfasında yeı alan '"Temaslı izlem formu" vakanın her bir
temashsı için ayn ayn doldurulıır.
Referans Laboratuvan'ndan alınan numune sonuçları Sağl* Kuıumlan'nailetilir.
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REFERANS LABORATWARLARI

İSlıl taıanıdan iletilen numuneler analiz edilir. Sonuçlar tSM ve HSGM Bulaşıcı
Hastalıklaı Dairesi Başkanlığ'na bildirilir.
*Numune solunrrm yolu stirtiııtiisü olarak Viral Tranşort Besiyeri (VTM)
ite alınır. Trakeal
aspirat, bronkoskopik ömek, balgam aluıacak ise steri-l, yid6 kapaklı ve sızdırnaz kaplara 2-3 ml

alınmalıdır. Tiim örıekler alındıktan heınensonrabuzdolabmda (2-80C arası) muhafaza
edilıneliveivedilikle laboratuvaıaulaştnlmalıdır.
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Ülkemize uçakla gelen tiim yolcular semptom geli$irmesi halinde Ülkemiz'deki sağlık
hizınetleriıden nasıl yararlanacaklan konusunda Tiirkiye Hudut ve Süiller Sağlık Genel

Müdiirlüğü tarafindan bilgilendiriliı.

Uçakta veya havalimanında saptanan ve olası yxlçx tanımın2. gyan kişiler aşağdaki algoritnayauygun
yönetilir.

sEMPToMU olAltHA§TA
Uçakta saptanırsa

ı
.
ı
.
o
o
ı

pilot tarafindan vaka kuleye bildiriliı.
kule tarafindan olay havalimanı sağlık denetleme merkezine/havalimanı
operasyon merkezine bildiriliı!
Tiim yolculara yolcu iletişim bilgi kartı doldurulur.
fui ön, iki arka ve iki yan koltıık yolcu bilgisi alınır.
sağl* Denetleme Merkezi vakay uçakta değerlendiriı.

Sağlık Denetleme Meıkezi
Merkezine bilgi verir.

iı sagı*

Müdiiİlüğü

ve lI2

Komuta

.

ulusal,/üuslararası sivil Havacılık otoritelerinin ve kuruluşlarının
önadiğ bıılaşıcı hastalıklaıa yönelik prosediirler uygulaı.
sağl* Denetleme Meıkezi vakay değerlendirdikten sonra, olası vaka
formu ile vakayı 112' ye teslim edeı.
vak4 l12 vasıtasıyla ınultidisipliner şartlara sahip hastanelere transfer

o

Hasta burada Q|n51

o

ditir.

!fta fakiF

Algoritnrasına uygun yönetilir.

L2

sEMPToMU OLANEASTA
Havalimanında

sapt

rsa

Dış hatlar gelen yolcu terminalinde miimktin olan en erken noktalalda termal

kamera sistemi yerleştifilir (ermal kamera başında eğtimli, hbbi maskesi, steril
olmayan eldiveni ve gözlüği olan en az iki personel bulunmalıdır).
Teırıal kamerada ateş teşpit edilen kişiler;
veya
b) Havalimanr içinde uçak bekleme, dinlgnııe vb. alanlarında, ateş ve,/veya
solıınrım yolu semptomları gösteıen kİşİlere;

ı)

hbbi maske takması sağanır.
1)

Olısı vakı tanımına uyın durumJırdı;
ı kişi sağlık denetleme merkezine götiiriliiı.
o kişi sağlık Denetleıne Merkezi personeli taıafindan değerlendirilir.
. Olası vaka tanlmına uyan kişilcriı, İl Sagtk Müdiirlüğii ve 1l2 komuta
kontrolmerkezine bilgi verilip "Olası Vaka Bilgi Forrnu" ile 1l2 Acil

o
ı
.
ı
ı

Sğık

Hizmetleri aracılrğyla hastaneye nakli sağlanır.
112 vasıtasıyla olanaklan uygun multidisipliner şartlaıa sahip hastaıelere
transfer edilir.
kişinin geldiğ havayolu ile teınasa geçilerek kişinin iki ön, iki aıka ve
iki yan kolfuk yolcu bitgisi alrnrr ve temaslı takibi için rl Sağlık
Mıidiiılüğine ileti lir.
Vaka Takip Algorimasına uygun yönetilir.
Nıımune sonucu İl sağtk Müdiirlüğü Bulaşıcr Hastalıklaı Birimi
taıafrndan Sağl* Denetleme merkezine bildirilir.
olası vaka bilgileri giinliık olarak İl sağl,k Müdülüğü'ne bildiıilir.

2) Olası

ı
ı

vakı tanımma uymıyın durı.ınlarda;

Transit yolcu ise bilgilendimıe yapılaıak uçuşuna izin verilir.

Transit yolcu dışındaki kişilerin kaydı futularak genel bilgilendirıne
yapılır, iilkeye girişine izin verilir.
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NUMUNE ALIMI, SAKLAIIMA§I vE NAKLİ
Numune ıIrnmısı

Alt solunum yollanndan alınacak ömekler için takeal aşirat veya bronkoskopik örnekler teıcih
edilmelidir. Alt solunum yollanndan alrıamadı& durumlarda veya alt solunrım yolu semptomlan
olmayan vakalardan nazofaringeal yıkama örneğ ya da ıazal ve/veya oıofaringeal siiriintti birlikte
gönderilmelidir. İded olarak önce orofaringeal stlrüntti alınmalı sonrasında aynr swab kullailtaıak
burundan da örnek trlınmtr51 ve aynı taşıma besiyerine konulınası -n 'lir. Ayn_ı hastadan alınan
orofaringeal ve nazal siiriintii örneğ ayn besi yerlerinde gönderilmemelidir.

olasr vaka f4ntmlna uyan ve enfeksiyon bulgulın
numımenin iist solunum yolu numunesi olmasr
l 9enfeksiyonu şüphesini dışlamaz.

ığrlaşarık devam eden kişilerden alınan i]k
ve test sonucunm negatif olınası; COVID-

Numune ıhmı ve g6nderilınesi srrısındı güvenlik prosedürleri:
. Alınan tiim numunelerin potansiyel olarak enfeksiyöz olduğu düşiinülıneli, numune alına
işlemi damlacık / aerosolizasyoıa neden olan işlem olarak kabul edilıneli ve kişiler buna
yöıelik kişisel koruyucu ekipmanlan§9S maske, gözliik veya yiiz koruyucu)kullanmalıdır.
o Aynca nrımune alaı ve gönderen kişiler, enfelsiyondan korunma ve kontol prosediirleriıe
uyaığ nıımuneleri üçlü taşıma sistemi ile soğuk zinciı kurallarına uygun olaıak
göndermelidirler.

o

.
.
.

Numunelerin doğu etiketlendiğinden, istem fomlannn doğru bir şekilde doldunılduğundan
ve klinik bilgilerin sağlandığıdan emin olıınmalıdır.
Laborafuvaıla iyi iletişim kı:rulmalı ve ihtiyaç duyulduğunda bilgi edinilmelidir.
Nrımune göndermedeıı önce mutlaka laboratuvara bilğ verilmelidir.

Nrımuıeye ait ahklar, tıbbi atık yönefueliğ gaeklilikleri uygulanır.
gldndl kip

EmklYo

lı]ncllt.P
o§

İip

Üçlü taşıma kabı

Kıyt

.

edilmesi gereken bilgiler:

Hasta bilgileri

-

isim, doğrım tarihi, cinsiyet, ikamet adıesi, iletişim bilgileri, barkod
nrıırıarası vb. ayrıcı ziyıret ettiğ riskli bölgenin ıdı ve gerekli diğer bilgiler (öm: hastane
nrımaıi§ı, hastane adı, adresi, doiloruı adı iletişim bilgileri)
L4

.
.
ı
ı

Numunenin alındığ tarih ve saat
Nırmunenin alındığ anatomik bölge ve lokasyon
İsteıen testler

Klinik semptor

aI ve ilgili hasta bilgileri (epideniyolojik bilgilel, risk fakt<irleri aşılama
durumu ve antimilcobiyal tedaviler)

Şekİl 4: Boğaz stiriintiig[i elınm6ş1

(hts://b§p.s,gliı. gov.t/depo/kııuosıl/plan-ve-faaliyetlcr/ııımımo-alma-cl-

kitabi.pdf )

,s

l 5: Bıırun siirüntiisü alrnması

(büps://bsp-sa"ıiır.ggv.t/dspor'hruıDsaVplaı-ve-fa8liyetl€r/nıımune-alma-€l-

Etabi.pdf )
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TEMASLI TAI(bİ
Kesin veya olası COVlD-l9enfeksiyonu olan bir kişi ile damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma
önlemleri alınma{tan yakın tgmas emiş olank§iler İl sagl* Müdiirlüğiince, korunmasız son
temaslanıdrn sonraki 14 giin boyunca; özellikle ateş ve solunum 5grnptomlan açısındantelefon ile
sorgulanarak izlenmeli gerekir ise ev ziyaıeti yapılmalıdır

Olısı COVID-l9 olgusu tespit edildiğnde temaslrlırı yönelik yıpılması gereken|er:
olası CoVID-19 enfeksiyonu olan bir kişi teşpit edildiğinde;
l. Bu kişi ile temas efuiş kişiler ve temasrn özellikleri (yakın temas kriteri otup olınaıtığ)
belirlenerek iletişim bilgileri kayıt altııa alınu.

2.
3.
4.

Olası olgunun test sonucu çıkana kadar yakın fgrn35l1]6,1 yönelik herhangi bir önlem alınmaz.
Test sonucu negatif gelirse temaslrlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmaz.
Test sonucu pozitif geline;
a. yakın 1gınaslılar; evde 14 gün boyunca ateş ve/veya solunum semptomlan açısından
t"kip edilir. Evde temaslr takibi koıusunda sözlü ve yazılı olarak bilgilendiriliı.
Onamı alınıı. Gerekli görii{en durumlarda sağlık müdiiılügü tarafindan aktif kiF
(telefon veya ziyaıet ile) yapılabilir.
b. Tema-slılar; 14 gtin boyunca kendilerini ateş ve solunum semptomlan açısındaı takip
efuek iizere bilgilendiriliı.
c. Temaslr veya ya.hı temaslılaıda 14 giinltlk t"kiF siiresi içerisinde ateş velveya
solunum semptomlan (öksiiırüt nefes darlığ) gelişirse maske takarak sağlık
kuruluşuna başwrması sağlanıı. Olası vaka algorihasına göre yönetilir.

A) Yılon Temıslı:
ı kesiı veya olası

ı
o
o
o

bir vakaya d"mlacık enfeksiyonıma yönelik koruıma önlemleri almarlan
doğudan bahm sağayan, COVID-I9 ile e,nfekte sağlık çüşantan ile birlilıte çalışan veya
hasta ziyaıetinde bulunma gibi sağlık merkezi ilişkili maruziyeti olan kişiler.
covlD-l9 hastasıyla okul öncesinde ve okul çocııklarrnda aynı sın_ıfi paylaşan öğenciler ve

öffefuenler
COVID-I9 hastasıyla ile direki temas eden (örn el sıkışan) kişiler
COVID-I9 hastasrnın salgılan (tiikiiır'ıilç balgam vb) ile korunmasız temas eden kişiler
covlD-l9 hastasıyla l metreden daha yakın mesafede tJ dakikadan uzun siireyle ytia yiiae
kalan kişiler

o covlD-l9

hastasıyla aynı kapalı ortaında (hastane veya banka bekleme salonları, otobiis,
servis vb ulaşım araçlan) l meteden ya.bn ve 15 dakika veya daha uzun siire bir arada kalan

kişiler.

o covlD-l9
ı
o

hastasıyla aynr uçakta seyüat eden yolculardan iki ön, iki arka ve iki yan
koltııkta oturaı kişiler
COVID-I9 hastasıyla aynı evde yaşayanlar
COVID-I9 hastasıyla aynr ofiste çalrşanla1

B) Tenaslr:
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o

a
a

COVID-I9 hastasıyla aynı kapalı ortaında

(hastane veya banka b€kleme

salonlan, otobiis,

servis vb ulaşım aıaçlan) 1 metreden uzak mesafede bulıınmuşkişiler.
COWD-I9 hastasıyla aynr kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme salonlan, otobiis,
servis vb ıılaşım araçlan) 15 dakikadan hsa siire bulunmuşkişiler.
COVID-l9 hastasıyla l meteden daha yakın mesafede 15 dakikadan kısa sııreyle yljzyijze_

lcılan kjşılet.

C) UçıkTemıslrsı
o

a

COVD-l9kesin veya

olasıtanrsıkonanvakalarileaynıuçaktaseyahatetrıişolanyolculardanikiön, iki ark4 iki yan
koltıütaki yolcular temastan iki hafta somasına kadar takip edilmelidiı.
Kesin veya olası vaka tanrmna uyan hasta ile uçak içerisinde ilgilenen kabiı personelinin
semptom takibi yapılaıak, vakanın numune sonucu pozitif çıkaısa diıekt olrak semptom
gelişmesine balolmaksuın temastan itibaren hesaplanarak 14 gtin stireyle uçuşuna izin
verilmez. Numune sonucu çıkmadan semptom çıknası duııımunda ise temastan itibaren
hesaplanaıak 14 giin stiıe ile uçuşuna irin verilmez. Nunune sonucu negatif çıkarsa uçuşa
izin y6çi|ft.

Temaslı kişilerin takibi, temaslı takibine uygrın olarak yapıJmalıdu.

TEMASLI ALGORİTMASI

f, sıĞıu<vıünüRLüĞü
a
a

o

a

a

a

Tiiın yakın temaslı./uçak temaslısı tanımına uyan kişilerİl Sağlık

Müdtiırlüğiincc teşpit ediliİ.
Tespit edilen kişiler liste haline getirilerek,son temaslanndan
sonraki 14 giin boyunca telefon aracılığylatakip edilir.
Temaslılar; özellikle ateş ve solunum semptomhn açısından
izlenmeli; ancak bu kişilerde titeme, vücut 4ğnlan, boğaz
ağnsı, baş ağns1 ishal, mide bulaırtısıftusma ve buıun alıntısı
ğbi diğeı semptomlaı da .likkate alınalak telefonla giinlü
olaıak takip edilınelidir ve geıkirse evde ziyaret edilrnelidiı.
Temaslr incelemesi amacıyla HSGM resni internet sayfasında
yer alan ''Temaslı idem formu" vakaırn her biı temaslısı için
ayn ayn doldurulıır.
Belirlenen teınaslıların başka bir nedenle hastaneye yatışı
gerekmiyorsa 14 giin boyunca miimkifuı olduğu kadar evde
ka|ması ve toplu alanlaıdan uzak durması isteniı. Toplu alanlara
ğtmesinin zorunlu olduğu hallerde ise tbbi maske takmasr
istent.

Semptom gelişmesi dııruınımda Olası Vaka Algorimasına

uygun olaıak hareket edilir.

xoxrnor,ü ypizor,.csyox
viriis
ahlrm süreşi

III. ENT,EKsiyoN

Bugiin

için

bilinmediğiiçin,hıstınmsığlrkkuruluşundıbulunduğu
6nlemlerine devımedilmelidir.

sure

vebulışhncılrksüresi
boyuncıizolısyon

CoVID-l9,un zoono-'Lkaynaklı olduğu düşiiniilmekte olup son verilerde jagandaJı insena
bulaşmagösterilmiştir. Bu nedenle, COYID-l9vırlığr düşünülen vıkılıra stındır!
dem|ıcrk vetemas izolısyonu önlemleri alınmalıdu..

.
.
.

Hıstaneye Yıhş:

Olası Vaka, 2. ve 3. basamak tr^l-glglğg tıkip edilir.
Kesinleşen vakalaı 2. ve 3. basamak hastanelerde ya da ildeki betirlenmiş hastanelerde
takip edilir.
Kesinleşen vakalardan yoğun bakım ütiyacı olan hastalar 2.- 3. diizey yoğun balom
iinitelerinde izolasyon odalarında kip ediliı.

sağlık kuruluşlannda standart enfeksiyondan korunma ve kontol önlemleri uygulanmalıdır.
Buna ek olaıak uygulanacak temas ve darılacık korunma önlemlerinin uygulanm25111 trnş1,
asemptomatik hale gelene kadar devam edilmelidir.

sağlık tesisinde hastalığın yayılımını/geçişini eııgellemek iizere aşağdaki enfeksiyondan
korunma ve kontol önlemleri uygulanmalığg.

Kesin/olasıCOVlD-l9vıkılan ile 1 metreden dıha yıkrntemıs edecek personel için
gerekü k§isel koruyucu mılzeme

olırık

l. Eldiven,
2, Önliik (steril olmayan, tercüen sıvr geçirimsiz ve uzun kollu),

Tıbbi maske(cerrüi maske),
4.N95ffFP2veya N99lFFP3maske (Sadece damlaqk/aerosolizasyonaneden
3.

sırasında) *,

5.

olan

işlem

Yiid<oruyucu,

Gözliik**,
7. Sıvı sabuı,
6.

8.

Alkolbazlıelantisçtiğ,

Yataklısağlı}kurumlantarafindanyeterlimiliardahazır

bulundurulmalrdır.

Tulı'm, bone, ayak koruyucu hasta bazında karar alınarah özellikle hastann vilcut sıvl ve
seiresyonlan ile yoğuı bir şekilde temasrn olabileceğ durumlarda kullanılabilir.
*DamlacıHareosolizasyona neden olan
$lem; aspirasyon, bronkoskopi ve bronlosl<opik
işlemler, entılbasyon, solunum yolu numunesi alırıması
xı Tebar hıllanılabilir iizelliHeki gözlüH*, üreticinin önerisine göre temizlenir. Üel bir
önei yok ise 0ı670 etil alkol ile dezenfefue edilerek uygu,n ortamda kendi kendine hırumak
ijzere bırahlmalıdır. Gözlüğün telçrar hıllanılması durumunda, sağhk kuııımunca gözlüğün
nerede çılcartılıp depolanacağ ve daenfefue edileceği talimatlandınlır.
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Hasta odasının ozellikleri
1.

COWD-l9olası veya kesin vakalannın

hastaneye yatışlannda standart, temas ve damlacık

önlemlerinin alıımasıgerekmeiiedir.
2. Hastalaı tek kişili\ özel banyozu ve tuvaleti olan, kapatılabiliı kapı içeren bir odada

olmalıdr.
3. Tek kişilik odalaı,ın lulıınmadığ durumlaıda kesinCOVID- 19 vakalan aynı odada kohort
edilebilir, ancak olası COVID- l9vakalıınrıın ayn yahnlınası tercih edilınelidir. Zorunlu
hallerde ise olası CovlD-lgvakalarıaynı odada hasta yatakları en az lm aralıklı olacak

şekilde yerleştirilmelidir. Kohorta dAhil edilen olası hastalar tıbbi maske kullanmalıdır.
4. kullanılacak tıbbi malzemeler hastaya özel olmalı, oda üşına çıkanlmamalıdu. Hastalar
aıasında ortak malzeme kullanımına izin verilmemeüdiı. Eğer kullanılacak ekipman (öm.
steteskop, ateş ölçer) biıden fazla hastada kullanılıyor ise her hasta kullanımında
temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir (örn. etil alkol% 70).
5. Tıbbi olaıak gerekmedikçe hastalann odadan veya alandan başka biı alana taşınmasından
kaçınrlmalıdır. olası CoVID-l9 hastaları için belirlenmiş taşınabilirX-ray cihazı ıelveya
diğer önemli tanı cihazları kullanılmalıdır. Arc€k portatif tanı cihazlan yoksaha§ta tıbbi
maske takılı halde, temas yg dam'laçft izolasyon önlemleri alınafalç diğer hastalaı ve
ziyaıetçiler ile teması en aza indiıecek şekilde, miimkiinse son vaka olarak ahnmalıdrr.
6. Hastarun taşınması sırasında görev alan sağlık personeli tıbbi maske, önltih eldiven, ile bu
işlemi yaprıalıdır ve el hijyenine özen gösterilınelidiı. Hastanın genel durıımuna göre

aeıosolizasyon oluşturabilecek bir durumu vaısa N95/FFP2 maske ve gödtik yanııda
bulundurmalıdıı.
7. Hasta çevresi, hastaneleriı enfeksiyon kontrol komiteleriniı direktifleri doğultusunda
belirlenen kuıallaıa göre temizlerımeli ve dezenfekte edilmelidir.
8. kullaıılmış kişisel koruyucu ekipmanltrm atlınası amacıyla hasta odası gir§inde ve ha§ta
odasının içerisinde iki ayn fibbi ahk bulunöırulınüdr.

Ilasta Odasına Giriş ve Ha§taya Yaklaşım

l.
2.

Hastaodasınagirişlersınırlandınlmalı,sadece hastann bakımından soruıılu olan ve giriŞİ
gerekli olan personelin odaya girişine izinverilmeüdir, hastaziyaıetçileriyasaklanma,lıdır
ve refakatçi gerekli ise tek kişi ile hsıtlanmalıdır.
Hasta odasına girişlerde kişisel koruyucu malzemeler (eldiven, önltik (steril olmayan,
tercihen sıvı geçirimsiz ve uaın kollu), nbbi maske, N95/TFP2 maske, yiİz konıyucq

gözlükJi\z koruyucu, alkol bazlı

3.

4.

el antisçtiğve alkol bazlı hızh

yvev

dezenfektanı)hasta odası girişinde haar olarak bulundurulmalıdu.
Muayeııe, tedavi ve kişisel bahm yapan kişiler eldiveı, izolasyon önlüğğ gözlivyiiz
koruyucıı" hbbi maske kullanmalıdıı. Hastanm sekesyonlan veya vücut çıkarnlarının
aerosolizasyonuna neden olabilecek girişin yapılacağında N95/FFp2 maskeveyiia

siperliğ kullanılmasına özen gösteri.lmelidiıt.
kişisel koruyu.cu ekipmanlaı giyilirken ve ç*artlııken kuıallara uygun biı şekilde
suayla giymeye (önliik, maske, gözlilk, yiiz koruyu,cusu ve eldiven) ve ç,karmaya
(eldiven, gözliik yiia koruyucu, önliik, maske) diı*at edilmelidiı. Özellikle maskenin
hasta odasmdar, çrkhhan sonıa en son çüartılınasr ve sonrasrnda el hijyeni uygulanması
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5.
6.

7.
8.
9.

ihıral edilmemelidir.
Eldivenin bütiinlüğiintin bozulduğu, belirgin şekilde kontamine olduğu durumda eldiven
çıkarnlaıak, el hijyeni sağlanmalı ve yeni eldiven giyiiıelidir.
Aerosolizasyona neden olabilecek işlemler sırasında hasta odasında mutlak ihtiyaç
duyulan sağlık personeli üşında kimse olınamasına özeıı gösterilınelidir. İşlem sırasında
kapının k6pnl1 olması sğaıımalı, işlem sonrasında bir siire, crriş-çrkış dahil kapı açık
fufu]:namalıdıı. İlgili Şlenüer, doğal hava alışı ile yeterince havalandııılan, tercihen

negatif basınçlr odalaıda yapılmalıdır.
Hastzya temas öncesi ve sonrasında el hiyenine dikkat edilınelidir. Bu amaçla sabun ve
zu veya alkol bazlı el antİseptikleri kullanılabilir. Eller gözle görüliiı derecede kirli ise el
antisçtitleri yerine mutlaka su ile sabun kullanrlmalıdu,.
Ha§t4 tıbbi açıdan önemli bir neden olm«lıkça odasından çıkanlmamalı, odadan çıhıası
gerekli ise tıbbi maske ile tansferi yapı|malıdu.
Hasta noninvaziv veya invaziv solunum desteğ tedavisi alhnda ise solrmum izolasyon

önlemlerine uyulmalr ve cerrüi maske yerine N95 maske önerilir.
l0. Hastanın bulunduğu ortaın ve çewe temizliği amacıyl4enfeksiyon kontol komitelerinin

diıektifleri doğrulfusunda belirlenen kurallara göre temizlenmeli ve dezenfekte

edilınelidir.
l 1. Hasta

ç*arhlarr ve sehesyonlan ile kontamine olan ytizeylerin ternizliğ"Hastane Öncesi
Acil Sağlık Himetloinde Enfeksiyon Hasfallklanndan Korunma Rehberi'ne" uygun
olarak sağlanmalıdıı.
12. Ha§ta odayı boşalbktan sonıa oda temizliğ ve yer yizey dezenfeksiyonu yapılır, odanın
havalandırılınasının ardından odaya yeni bir hasta alınabiliı.
13. COVID-l9 tanı51 almış hastaya öltimü sonr:§ınd4 otopsi yapan kişiler veya gasilhane
çalışaıları temasları srrasında kalın eldiven, N95/FFP2 maske, gözli.Wyiia konıyucu ve
önlilk kullanmüdır.
14. olası/kesin COVID-19 vakalarının öliimü haliıde özel bir defin işlemi yoktuı. standart
defin işlemleri uygulanır.

Hasta Nakli

l.

2.

3.

4.
5.

Ambıılanslaıda kişisel koruyucu ekipman hazıı olarak bulundurulmalıdır.
Hastaya ilk müdahale edensağlık kurununa hasta teslim edilene kadar ve ambulans
temizleııene kadar kişisel koruyucu ekipman kullanılrnalıdır. Hastanın sehesyonlan
veya vücut çıkartılarının aerosolizasyonuna neden olabilecek girişim yapılacğında
N95/FFP2 maske ve gözliil/yü koruyucu kullanılınasma özen gösterilmelidir.
olası/kesin covlD-lg vakasının nakli sonrasında ambulanslaı terrizlenmeli ve
dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Temizleme işlemi kişisel koruyucu ekipmangiyilerek
yapılmallğç.
"Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Enfeksiyon Hastalıklanndan Korunrna
Rehberine" uygm olarak ambulans temizliğ sağlanmalıdır.
Ambulans temizlğ yapılınadan başka bir vakaya gidilmemelidir.
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Seğlık Kurumuna Başvuran Hastalann Yöneümi
Hastalığın yaylmını kontrol altnda fufuaya yönelik olaıak
Olası ve kesin vakalann miimkiin olduğu kadar öncesinde bilgilendiıme ile hastanede
ayn alanlaıa başvurmalan sağlanmalıdu.
2. Miiümktin olduğunca bu hastaların murıyene, tetkik ve bahmları sırasııda ortamda o
sırada gerekli olınayan kişiler bulıındıııulmamalıdır.
3. Tetkiklerde öncelik verilmesi sağanmalıdıı.
4. Ba|«m verecek personel mümkiiııse aynlmalıdu.

l.

Olası/kesin COVID-I9 vakasrna

ait atıklaı tıbbi atık yönetmeliğne göre

bertaraf

edilmelidir.
COVID- 19 enfeksiyonu olan hasta ile ilğlenen sağlık çalışanı kendisinde, hasta kişi ile
|gınasmdan sonraki 14 giin içinde, akut hastalığ diişiindtirecek herhangi biı bulgu veya
semptom görtiıse mutlaka ilğli hekimlere haber verneli ve gerekli önlemler alınmalıdıı.

Evde Temısh İdeıni

Olısı/Iftsin

vıkı

iletemısı

§ıhn temıslı/uçık

temıslısı)

olınlır

14 gün

sireyle lzlenir.

COVlD-l9enfeksiyonu için doğrulıma sürecindeki vıkılır ile yıloı tenıs edenler,
tenas ettikleri ha§tanın numune sonucu negıtif ise izlem §onlandınlrr;pozitif ge|irse
idene 14. güne kadır devım edilir.

1.

2.
3.
4.

5.

f.

7.

8.

Evde izlenen temaslılaı İl SağIık Müdiiılüği taıafindan telefonla takip edilmelidiı.
Temaslı idem siiresini mümkiinseevde geçirmesi ııygundur.
Başka kişi/kişiler ile aynı ortam.ı paylaştığ (ev,
taimıalıdır.

sokğ

hastane

vb.) zaman tbbi maske

Ev halkına bulaşma riskini önlemek için evde takipli hastalar miimkrınse evindeki diğer
kişilerden farklı bir odada mtimkiiıı değl ise iyi havalanan bir odada oturmalı, diğer
kişilerden en az I mete uzakta olınüdıı ve hbbi 665lç9 fakmalıdır, maskenin
nemlenmesi halinde yenisi ile değştirmelidir.
Eve, ziyaıetçi kabul edilrnemelidir.
fgnra§lının ev içindeki hareketi sın:ılandınlınalı; tuvalet, banyo gibi ortak kullanılan
alanlaı iyi havalandınlrnalıdu.
Temaslı, kişisel eşyalarını başkaları ile paylaşmamalı, ev halhnrn bardah tabak, havlu
gibi eşyalannı kullanmamalı; eğer kullanması gerekiffe bu eşyalarr iyıce su ve sabunla
yıkaınalıdır. VakaıD kullandığ hyafewe çarşaf, newesim gibi tekstil iiriiuıleri609OoC'de normal deterjan ile ykanmalıdır
Banyo ve tuvaletler giinde en az bır kez sulandınlmrş çamaşr suyuyla (l l O0 normal
sulandırmada) (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) temizleniı.
:

Solımum yolu sekresyonlan veya vücut çıkarnlan ile kontamine olınası miimkiin olan tiim
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yilzeylerin sulandınlmış çamaşır suyuyla (1:100 normal sulandırmada) (Sodyum hipoklorit
Cas No: 7681-52-9) temizlenir ve belirgin şekilde kirlenme olduğunda ise (l:10 normal
sulandırmada) kullaıılu.

Banyo ve tuvaletler giinde en az bir kez sulandırıJmış çarnaşır suyuyla
sulandırmada) (Sodyum hipoklorit Cas No: 'l6E1-52-9) temizlenir.

(

l :l

00 normat

Çamaşıı suyu haanlama oranları (%10'luk):

l/l0'luk çamaşır zuyu haarlanışı:
açığa çıkarır)

l

ölçü çamaşıı §uyu +9 ölçü su (5000-6000 ppm klor

l/100'liik çamaşf suyu hazulanşı: 1 ölçü çamaşır zuyu + 99 ölçü su (500-600 ppm klor
açığa çıkanr)

co\.ID-lg ERİŞIÜ\ HA§TA YÖNETİıvd vE TEDAYİSİ
COVID-l9 ön t^nrsı ile başıuran pnömoni ve ağır pııömonisi olan hastalaıd4

bakterileı ve diğer virüslef diklote alınarak ampirik tedavi planlanır. Ampirik tedavide
kullanılacak antibiyotiğin seçimi hastanın klinik durumuna (oplum kökenli pnömoni, sağlık
balomı j[ş[it pnömoni, sçsis drırumu, komorbiditeler, immiinsüpresyon, son 3 ayda sağlık
balomı içi1 başvıırı\ önceden antibiyotik kullanımı) lokal epidemiyolojik verilere ve tedavi
rehberlerine göre yapılf. Antibiyotik tedavisi atipik pnömoniyi de içerecek şekilde (betalaktam antibiyotik+makrolid veya solunum kinoloıu) planlanmalıdu. İnfluenza olasüğ olan
hastalaıda (epidemiyolojik ve klinik bulgulaı ışığında) nöraminida" inhibitörü (oseltamiviı)
tedaviye ekleıımelidiı.
Gtinümtizde COVID-I9 için güveniliıliğ ve etkinliğ laalflenmış şpesifik biı antiviral
tedaü bul''nmam"çl2ifu. lgaıınla birlikte başta Çin olmak iizere farklr iilkelerden, hastalık
tablosuna ve hastalığın şiddetine göre çeşitli antiviral tedaülerin kullanıldığ çalışmalar
yaymlanmıŞu,. Bu çalrşmalarda; kullanılan antiviratlerin etkin 6|drığu klinik bulguların
gerilemesinde ve hastalann iyileşme siireçlerinde oluırılu katkı sağladığ ifade edilmektediı.
Bu tedavilerden lopinavir/ritonavir kombinasyonu ve hidroksiklorokin iiılkemizde ruhsatlıdu.

Ülkemizde vaka görüimesi halinde aşağda açıklanan algoritnaya göre bu ilaçların
kullanılınası kararlaşhnlmışüı.
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KEsrN TANI ALMIŞ ERİŞKİN coVID_lg oLGIJLARINDAANIİViRAL TEDAVİ
ALGORİTMASI

xtslx rıııı

ııııış aişıdx

covıD.ı9 oLGuL^Rııroı

ııırMnrı.roıvi ııcodilısı

Semptom
Var
Hastanln yaş.

60 YAş vE ÜzERİ

60 YAş ALT|

Tedavi verilir

Komorbid Hastallk '
Yok
Tedavi verilir

Hastallğın Şiddeti

W

K
i

l

l) Komorbid hastalıklar ftaıdiyovaskiiler hastalıklan, DM, IIr, kanser, konik akciğer
hastal*lan başta olrnai üere diğer immunsiipresif durumlar)

2) Komplike olmamış hastalıt: Ateş, kaVeklem ağnlan, ökstirtik, boğaz ağnsı,

naza\
konjesyon gibi bulgula[ olup, akciğer filıni velveya akciğer tomografisi normal olan kişiler.

3) Pnömoni: Takipnesi (< 3O/dakika) olup, Oda havasında SpO2 diizeyi % 90 iizerinde olan
ve akciğeı grafisinde veya tomografisinde pnömoni bulgusu olan hasta

4)Ağır Pnömoni: Takipnesi olup (z 3o/dakika), oda havasında Spo2 dtiaeyi % 90 altnda
olaı, akciğeı grafisinde veya tomografisinde pnömoni bulgusu saptanan veya akut organ
disfonksiyonu gelişen hasta.

5) Ampirik olarak başlanmış olan antibiyotik rg 65g|tamivire ek olaıak; COVID-I9
hastalannıı tedavisinin değerlendirildiğ literatitlerdeki olıımlu sonuçlar ışıfuda
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hidroksiHorokin 200mg tablet (2xl) (5 giin), lopinavir 200 ıng tablet/ritonavir 50 mg tablet
(2*2) (I4 giiuı) kullanılır. Hafif hastalık tablosunda öncelikle klorokin ağır hastalık tablosunda
öncelikle lopinavir/ritonavir tedavisi önerilir.
Şüpheli /Doğrulanınış 201}nCoV enfeksiyonuna genel yaklaşrn

l.
2.

Hastanıı tıbbi maske takması sağlanır ve diğeı hastalar ile mesafesi en az 1
metre olacak şekilde ayn bir alana alınıı (eğer imkan var ise tek kişilik, banyo
ve fuvaleti olan biı oday4 iınkan var ise negatif basınçlı odaya alınır, dam'|acık
izolasyon önlemleri uygulanıı).
Hastaya temas eden (refakatçi ve hasta yakınlm) kişiler için temel kişisel

koruyucu önlemler 1fuaıı. Qdanın düzenli havalaıdınlınası

3.
4.

sağlanıı.
Hasta vital bulgulan (kdp hızı, fitmi, 5olunıım sayısı, kan basrncr, vücut ısısr,
oksijen satiiıasyonu) di.ieenli olarak takiF edilir.
Hastalardan tam kan sayımr, C-reaktif protein, pıokalsitonin, böbıek ve
karaciğer parametreleri, kardiyak enziırıler, koagiilasyon paıametreleri, arter

kaı

5.
6.
7.
8.
9.

l0.

ve temidiğ

gazı, laktat ve akciğer grafisi istenir ve sonuçları değerlendirilir.

Antibiyoük tedavisi öncesinde kan kultiiıleri alınır.
Şok tablosu olrnayan hastada konservatif sıvı tedavisi başlanu. Rutin idame
serum fizyolojik gerekli değldir. Kontolsiiz uygulanan sıvı tedaüsinin
olsij enizasyonu kötiileştiıebileceğ ımutulınamalıdu.
Hipoksemik hastalaıda damlacık yolu ile enfeksiyon bulaşma riskinin
azaltılması admanazal oksijen kaıiilü iizerine cerrahi maske uygulanabilir.
Ağıı solunum yolu enfeksiyonu, ARDS, hipoksemi veya şok tablosu olan
hastalara 5Udk nazal veya standart yiiz maskesi ile oksijen teclavisi başlaıır.
Hedef olsijen satiirasyonu > %90 (gebelerde %92-95) olacak şekilde titre
edilir.
Daha ytilsek oksijen fraksiyonuna ütiyaç duyulan durumlaıtla, ulaşılabiliyor
ise, yeniden solumaya izin vermeyen, ekshalasyon filtresinin eklenmiş olduğu
rezernıarlı maskeler kullanılabilir.
Laborafuvar ve klinik değerlendirmeye göre sepsis düştiniilen hastalaıda
hastaneye kabulden sonra ilk biı saat içinde uygun ampirik antimikobiyal
tedaü başlanmalıdır. Antibiyotik fgğ2yisinin seçimi hastanın klinik duıumuna
(toplum kökenli pnömoni, sağlık bakımı ilişkili pnömoni, sepsis durumu,
komorbiditeler, irımiinsüpresyon, son 3 ayda mğl* bakıını için başvuru,
önceden antibiyotik ftg]|anımı) lokal epidemiyolojik veriler ve tedavi
rehberlerine göre yapılıı. Ağu pnömonide atipik pnömoniyi de içerecek şekilde
antibiyotik tedavisi planlanmalıdıı. İnfluenza için risk faktöıleri ve klinik
duruma göre nöraminidaz inhibitörü de tedaüye eklenebilir.
Hem üst hava yollanndan (nazofaıengeal ve orofarengeal siiriintii) hem de alt
hava yollarından Oalgam, eııdotrakeal aspirat, bronkoalveoler lavaj) örnekleri
alınmalıdır ve miimkiin ise solunum yolu batieriyel ve viıal panel
çalıştınlınalıdır.
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ll.
12.

Hastalaı 1ızlı klinik kötiileşm.e gösterebileceğinden, ilerleyici solunum
yefuediğ ve sçsis açrsından yaloı takipte tutulmalıdu.
Hastalar komorbid hastalıklan açısrndın değerlendirilıneli ve bu hastalıkları
için aldıklan tedaviler de diizenlenmelidir.

13. Rutin olaıak

steroid tedaüsinin kullanımı önerilmemektedir. Eşlik eden
komorbid hastalıklaı veya diğer nedenler doğnıltusunda (kronik obstriiktif

|4.

akciğeı hastalığ, refrakter sçtik şol vb) uygulanmalıdır.
Nebtiılizasyon yolu ile uygulaıacak iıhaleı ilaçlaı, bulaş
bulundurularak miimktinse ölçüü doz inhaleı ile uygulanmalıür.

göz

öniiııde

AĞIR PNöMoNİ,t HA§TA YöhtEThvd
2019-nCoV e,nfeksiyonu bulguları hafif, orta ve ağır şiddette olabilmektediı. Ağu hastalık
kaışımıza ağıı solunıım yolu enfeksiyonu (ağu pnömoni), Akut Solunum Sılcntsı Seııdromu
(ARDS), sepsis, se,ptik şolq miyokaıdit, aritmi ve kardiyojenik şok ile çoklu orgatr yetnezliği
tablolan ile çıkabili. Solunum yetrnezliğ sıklil<la hipoksemik solunum yetnediğ olmakla
birlikte, daha az sıklıtla hiperkapnik solunum yetmediğ şeklindediı. Aynca bu hastalarda
dekompanse kalp yefuediğ, kıonik akciğo hastalığ alevlenmeleri tablolan eşlik edebi_lir. Bu
hastalann yoğun bakımda takibi gerekmektedir.

Yoğun Bakım Ünitesi Yahş Endikasyonları:
Solunıım saysı > 30
Dişpne ve solunum güçlüğü bulgulan
SpO2 < %90 (oda havası)

-

-

PaO2<80mmHg
PaO2ffiO2 < 300

I-al*tat> 4 mmol./L

Akciğer gıafisi veya tomogıaflde bilateral infilta.§yonlar veya nultiJober tutıılum
Hipotansiyon (sistolik kan basıncı < 90 mmHg, olğan SKB'den > 40 mmHg düşi§,
ortalama Arter Basrncı < 65 --Hg)
Cilt perfiiayon bozuHuğu
Böbrek Fonlsiyon Testi, Karaciğer Fonksiyon Testi bozukluğu, trombositopeni,
konfizyon gibi organ disfonksiyonu
İmmtinsüpresif hastat* vaılığ
Birden fada özelliHe kontrolsiie komorbidite vaılğ
Troponin yiiksekliğ, aritmi

Ağu hastalık gelişen olgulaıda ğ|çg[ hakimiyeti (erkek/kadın: 2:1) mevcuttur. Hipertansiyon
ve diyabetes mellitus en sık göriilen komorbid hastalıklaı olınakla birlikte,
hastalık vaılığ ağır hastalık gelişimi için risk faktörüdü.

il*i

y"ş, komorbid

Ağrr solunum yolu enfeksiyonu (pnömoni): Ateş ve solunrım yolu enfeksiyon bulgulan olan
hastad4

o

Solunum sayısı > 30/dk
velveya

.

Ağrı solunrrm 5ılonfiş1 (dişpllg, eksta solunum kaslaıının kullanımı)
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velveya

.

Oda havasında oksijen sattirasyonu < %90 (oksijen alan hastada PaO2lFiO2 < 300) ise
torals BT planlanır.

Bilateral lobüler tarzd4 periferik yerleşimli, yaygın yaınalı buzlu cam opasiteleri COVIDl9 pnömonisinin karatleristik toraks BT bulgusu olarak bildiriinektedir.

COVID-I9 pnömoıisi gelişen ve yataıak izlenen

2l

olguluk seride

BT

bulguları

radyolojik
seyriıe göre dört evrede sınrflandınlmrştıı:
l. Erken dönem (0a giln): Buzlu cam opasiteler, alt lob ve s*lıkla bilateral tutulum
2. Progıesyon dönemi (5-8 gtln): Hzlı progle§yon, bilateral multilober buzlu carı
opasiteler

3. Pik evre (9-t3. giin): Tutıılıım gösteren alanlarda yavaş proge§yonla
konsolidasyonlar
4. Rezoliisyon ewesi (l4. giiııdeıı sonrası): Enfelsiyonun kontrol
26. giiııe kadar uzayabilen radyolojik dansitelerin gerilemesi

altıa

yo,ğıın

alınmaslyltr

Akut Solunum §ıloıhsı §endronu (ARDS);

o son bir haftada ortaya çıkan veya kötiiJeşeıı solunum sıkrnfsr
ı Radyolojik olarak plewal efiiğon, kollaps veya nodiiler bilateral opasiteler
ı Kalp yetmezliğ veya voliim fazlalığ ile açıklanaıııayan solunum yefuezliği
ı HafifARDS: 200 <PaO2EiO2 <300(PEEP 25 cmH20 )
ı fta ARDS: 100 < PaO2lFiO2 < 200 ( PEEP Z 5 cmH20 )
ı Ağır ARDS :PaO2tFiOZ S l00 ( PEEP 2 5 cmII2O )
Sepsis;

Şüpheli veya kanıtlanmış bir enfeksiyona eşlik eden organ yetnezliği bulgulan (bilinç
değşiklikleri, solunrım guçlügq di§iik oksijen satiııasyonu, azalmrş idraı çıkışı, l«eatinin
artışı, artmış katp hrzı, zayıf ıabu, soğuk eksnemiteler veya düşiik kan basıncı, koagiilopati
bulgulan, nombositopeni, asidoz, artnıış laktat düeyi veya hiperbilirilbinemi)
§eptik Şok;
tedavisine dirençli hipotansiyon, ortalama aıteriyel basıncrn > 65 mmHg olarak
futulabilmesi için vazopressör ihtiyacı ve laktat diizeyi > 2 mmol/], olması
Hastalarda myokardit ve buna bağlı aritmi, kardiyojenik şok görülebileceği unutulmamalıdır.

Sıvı
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Ağır solunum yolu enfeksiyonı4 hipoksemik solunum yetmeztiği veyı ARD§ vırlığnda
uygulınacık yıklışım ve y6nteınler:

l.
2.

3.
4.
5.

6

.

.
8.
9.
7

10.

l

1.

12.
13.

Hipolsemik solımum yetmediğiıin eıkeıı döneınde tanınma§l gereklidiı. Bu
hastalann solunıım iş yühindeki arhş ve hipokseni konvansiyonel oksijen
tedavisine rağmen arhş gösterir.

ahrılı

nazal otsijeıı tedaüsi ve noninvaziv mekanik ventilasyon
(Nivf$ desteğ seçilmiş hipoksemik solunrım yetmediğ olgulanna
uygulanabilir. Ancak bu [61al21 klinik köfüşme açrsmden yahn takip
edilrneli, ilk bir saatte olumlu yanrt almamamrşsa (refrakter hipokseıni, takipne,
tidal voliim> 9 mVideal kg), hastalar invaziv nekanik ventilasyon açısından
değerlendirilmelidir. Yiiksek ahmlı oksijen 1gdavi5inin viral enfeksiyonlaıda
rlemlacık yoluyla bulaşı artııabileceğine dair göri§ bildirilmiştir.
NIMV uygularken milmkilııse helmet (miğfer) maske kullanılması öneriliı.
Yoğun bahm ventilattirleri veya çift dewe veııtilatörlerle uygulınmalıdır;
Yiiıksek

deweye viral/bakteriyel filtre ekle,ımeüdiı.

Sel«esyonların kontrol edilemediğ, aşirasyon riski olan, hemodinamik
bozukluğu olaı, mulüorgan yetmediğ olan veya bozulınuş mental duıumu
olan hastalaıa NIMV'den kaçınılmalıdu.
Endotrakeal eııtiibasyon ğtiıııli ve tecrübeli kişilerce, hrzlı ardışık entiibasyon
protokolü ile uygulanmal_ıdır. Entiibasyon miimk-ıınse üdeo laıengeskop ile
uygulaımalıdu. Zor havayolu olduğu düşiiniilen hastalara fleksible
bronkoskopi eşliğinde e,ntiibasyon uygulanabiliı. Miiuıkiinse preoksijenizasyon

esnasrnda balon-maske kullanımından kaçınılmalıdır. Balon maske
uygulamasında da filte kullanıtnalıdır.
Enttibasyon öncesi öksiiürüğü bashlamak için nöromuskuler bloker

kullanılabilir.
Endotrakeal kuff şişirilmeden, pozitif basınçlı ventilasyona başlanmamalıdır.
Nemlendirici fılte yerine aktif ner endirme tercih edilmelidir.
Gerekli olmarlıkçamekanik veııtilatör devresinde bağlanfi kesilmemeli, bğantı
kesilmesi gerekliyse mutlaka kişisel koruyucu ekipmanlry kullanılınası
gereklidir. Miimktin ise kapalı sistem aspiıasyon yönteni kullanılmalıdıı. Çok
gerekli olmarlıkça bıonkoskopik işlemlerden kaınılmal1 bronkodilatör
tedavide nebiilizasyon yerine ölçüü doz inhaler tercih edilmelidir.
ARDS kliniği gelişen hastalard4 dtiştik tidal voh'imler (46 mVideal kg) ve
düşiik inspiıatuar basınçlar (plato basıncı < 30 cmH2O) uygulanmalıdır. Hedef
tidal voliimlere ulaşılabilmesi için deriı sedasyon uygulanması
gerekebilmektediı.
Kontrol edilemeyen yan etkiler ve pH< 7.15 olduğu durumlarda 1i6a1 yoliimler
8 mJ/kg'a çılolüiliı. Aksi dıırumda permisif hipeıkapniye izin verilebilir.
Afu ARDS olgularında (PaO2tFiO2<150) gtinliik 12 saatteıı fazla prone
pozi§yonu uygu]anmalıdır.
Doku hipoperfiizyon bulgulan yoksa konservatif sıvı desteğ verilmelidir.
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14.

15.
16.

Atelektotravmaların önleyecek

ve alveol açıkhğını

sağlayacak ancak
overdistansiyona neden olınayacak basınçlarda PEEP (ekspiryun sonu pozitif
basınç) titrasyonu uygıılanabilir. Orta ve ağıı dereceli ARDS hastalarında
yillsek PEEP uygulanabiliı.
Nöromuskiiler bloker ajanlann kullanımı rutin olarak önerilınese de, orta-ağıı
ARDS'de seda§yona rağmen ventilator uyumsuzluğund4 dirençli hipoisemi
veya hiperkapni vaıl$ında uygulanabilir.
Akciğer koruyucu ventilasyona rağpen reftal.ter hipoksemisi olan hastalarda
eksrakorporeal yaşam desteğ (ECMO) düşiinülebilir, uygun hastalann
deneyimli merkezlere sevki sağanmalıdır.

Tidal volıım hesaplama için ideal kg
Erkek 50 + (0.91 x [Boy cm - 152.41)
Kadın 45.5 + (0.9l x [Boy cm - 152.4]
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Septik şok vaılığında uygulanacak yaklaşım ve yönteınler

1.
2.
3.
4.
5.

İlk 1

saatte 30 mYkg izotonik kristaloid

sıvı (serum fizyolojik veya ringer

laktat) uygulanmalıdır.

resiistasyonuna rağEen şok tablosunun varlığında veya çok derin
hipotansiyonda trgrnen ortalama arteriyel basınç 65 mrnHg olacak şekilde
vazopressör desteğ verilııelidir.
kktat izlemi yapılmalıdıı.
Noradıenalin birinci seçenek vazopressör ajan olarak seçilınelidir
Daha sonıaki tedavi hastaıın kardiyak debi ve sıvı cevaplilığına göre belirlenir.

Srvı

IV.VAKA cÖnİnrx Ür,xrr,BnB GbECEK KİŞİLERİN
YAPMASI GEREKENLER

Ytiksek vaka sayrsı veya hızlı vaka arüşının göriitdügü iilkelere seyahatler miimkiinse
ertelenmeli, zonınluluk durumlarındaseyahat planlayanlaı için aşağdaki uygulamalar
önerilir;

.
.

Hasta insanlarla temastan kaçınılnalıdır (miimkiin ise en az

l

m uzakta bulunulmalı).

Hastalann yoğun olarak bulunması nedeniyle mifurktin ise sağl* merkezlerine
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.
ı
.

.
.

gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en
aza indirmel idir.

Gıda güvenliği önerilerine dikkat editnelidir (çiğ süt ve hayvansal ür'ıiıler
tiikeheme\ çiğ tiiketilecek sebze ve meyveleri iyice ykayarak tiiketnek gibi).
la$ani yg evcil hayvanlar (canlı veya öli) ile temastan kaçınllmalıdıı.
El hijyenine dikkat edilınelidiı, sık aıalıklaı ile temizlenmelidir. Eller en az 20 saniye
boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve zuyun olmarlığ dıırumlarda alkol bazlı el
antisçtiğ kullanılınüdır. Antisçtik içeren sabun kullanmaya gerek yoktıır, norğıal
sabun yeterlidir.

Öksiirme veya hapşırma sıra§ında buıun ve ağıan tek kullanıntık k6ğt mendil ile
kapatılınası, kiğrt mendilin bulunmadığ durumlaıda ise dirsek içinin ffilaşfurrınu
dikkat edilınesi çeweye hastalık etkenin bulaşmasınr azaltnada etkilidiı.
Özellikle solunum bulgulan (ateş, burun ahntısı, bıırun tıkanık'lığ, hapşırm4
öksiirme, boğaz ağnsı gibi) varlığınde ök§iiriik ve hapşırma sırasında yüanda
belirtilen uygıılamalara dikkat edilınesi, ellerin sık olaıak yüanması, mfımkiinse
kalabahk yerlere girilmemesi, eğer gimıek zon:nda kalıııyorsa ağız ve bumrın
kapatılması, miimkiinse tıbbi maske kullanılması önerilmektediı. Hasta olmayan
kişilerin maske taknasrna gerek yokhır.

Yolculuk döni§ü 14 giin içinde ateş, öksüriik, solunrım sıhnhsı gelişirse sağlık kunıluşuna
ba.svıırmaları ve seyahat öykiistiııü bildirmeleri gerekmektediı.
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MUĞLA vaı.,iı,iĞi CovID-lg rar.,ivıarıvan m,si
Kurumlarrn Alması Tavsiye Edilen Tedbirler
1)Milli Eğitim Müdürlüğü- Üniversiteler

A) Pgis|iklerin ,öğenci kaıtinlerinin ve tuvaletler gibi oıtak kuilanım alanlarınm periyodik
temizliğinin yapılaıak sık havalandırmasının yapılması.

B) Öğrencilerin ve çalışaı personellerin el yıkama alışkanlığınrn kazandınlması ve ilgili
temizlik maddelerinin kıırumca bulundurulmasrnın sağlanması

C) Okul Yöneticilerinin genel hijyen eğitimi
bilgilendirilmesinin sağlanması.

atarak öğretmen, personel ve öğencilerin

D) Eğitim materyalleri talep halinde HSGM web sayfasından temin edilebilecektiı
2)

Güvenlik Kurum ve Kuruluşlarr

A) Personellere hijyen ve korunma eğitimlerinin yapılması

B) Koruyucu malzeme temini ile ilgili gelen talepler ilgili protokol gereği Bakanlığımız
tarafindan alındığıda dağhmı yapılacaktır.
3)

Aile, Çahşma ve Sosyal Hizmetler

İI

Müdürlüğü

A) Huzurevi, Sığınma Evleri...vb yerlerde genel hijyen tedbirleriniı alınması
B) Bu kurumlarda çalışan personele ve kişilere hijyen eğitimi verilmesi.
4)

Adaiet Bakanlrğı'na Bağlı Kurumlar

A) Cezaevlerinde koğuş ve tuvaletlerin genel temizliklerine dikkat edilmesi.
B) Personeller ile hiikiimlü ve fufuk]ulara sabım kullanımı ve el yıkama ile ilgili hijyen
eğitimi verilmesi.
C) Ziyaretçi ve görüş alanlan ile ilgili önlemlerin alınması.
5)

Gençlik ve spor

iü

Mııdürıiıgıı

A) Öğrenci Yurtlannın genel temizliği ile fuvalet ve ortak kullanım alarrlarrnrn temizliğinin

yap4ması.
B) Oğrencilere ve personele hijyen eğitimi verilmesi.
C) Başta kapah spor salonlan olmak üzere kalabalık katıhmlr müsabakalann ertelenmesi,
tuvaletlerin ve oturma kolfuklannın temizlik]erinin yapılması.
6)

Muğla il Müftülüğü

A) cami|erin Ve mescitlerin abdest alma ve namaz kılınan bölümleri ile tuvaletlerinan rutin

temizliklerinIn yapılması genel hijyen kurallarına uyulmasının sağlanması.

B} Hutbelerde vatandaşa yönelik başta sabun ile el yıkama olmak üzere genel hijyen kurallarının
anlatılmasl.

c) cama cemaatinin genellikle risk grubundaki nüfus olacağı değerlendirildiğinden özellikle hasta|ık
belirtisi 8österen kişilerin toplu kılınan namazlara katılmamalar|nın öneriImesa.(cuma,cenaze ve
Bayram Namazları gibi.)

D)

Vatandaşların ibadetlerini evlerinde yapmalarının önerilmesi.

7)

Diğer Kurum ve Kuruluşlarda

A) Tiim personellere hijyen eğitimlerinin verilmesi.
B) Tiim kunımlarca sabun,el dezenfektanr ..vb hijyen malzemelerinin bulundurulması.
C) Ortak kullanım alanlan ile tuvaletlerin temizliklerinin yapılması (1/10 sulandınlmış klor
ile %70 Alkollü temizlik malzemeleri)
D) Kapalı alanlarda çok katılımlı yapılması planlanan toplantılann değerlendiıilerek
iptali/ertelenmesinin sağlanması.
8)

Toplu Taşıma Araçlan@esmi/Özel)

A) Araçlarda dezenfeksiyon işlemlerinin en az bir kez sağlarıması.
(1/10 sulandınlmış klor ile %70
9) Şehirlerarası

Alkollü temizlik malzemeleri)

Terminaller

A) Oltak alanlar umumi tuvaletlerin giinde en az iki kez ilgili kurumu taıafindan
temizlenmesinin sağlanması

(l/l0 sulandınlmış
10)

kJor ile %70

Alkollü temidik malzemeleri)

Bankalar

A) Ortak kullanılan alanlar ile bankamatiklerin periyodik temizlikleriniı giinde en azbir kez
yapılmasınrn sağlanmasr.
11) Otel Motel, Restaurant, Lokanta, Lokal, Kahvehane..gibi yerlerin kendilerince
periyodik temizliklerinin yapılrnasının sağlanması ve denetleyen Kurumlarca takibinin
yapılmasr.

12) Eğitim, malzeme, eğitim materyali temini ve bu konulardaki uygulamalarda özel
resmi tiim kurum ve kuruluşlar il ve ilçe Sağlık Müdürlüklerimizle irtibata geçebilirler.

İı sagırı< uriıaiırıüği irtibet Numaralarl

Santral :

0252 214 1105

TiMUR
Dr. Eriş BAŞARAN AKÇA

Halk Sağ.Uzm. Dr. ismail Haklrr

:

Halk Sağ. Bşk

: 05309559409

05324136915

HalkSağ.Bşk.Yrd.HüseyinKAVASOĞLU

.:05364497354

HalkSağ.Bşk.Yrd. Dr. Ulviye Evrim KOÇAK

:

Bul.Hast.Bir.Uzm Dr. Ender

KASAP

:

05052158176
05322539647

