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Neler konuşacağız 

• Covid-19 

• Bulaş ve korunma  

• Sosyal alanlarda düzenlemeler 

• İş yerinde düzenlemeler 

• İş sektöründen örnekler 



• Dört türde sınıflandırılır:  

– Alfa-, Beta-, Gama- ve Delta 

– İnsan corona virüsleri (mevsimsel hastalık) 

– 2019-nCoV (SARS CoV-2), SARS-CoV ve MERS-CoV; 
beta-coronavirus  

• İnsan, yarasa, domuz, kedi, köpek, kemirgen 
ve kanatlılarda (evcil ve yabani hayvanlarda)  

Coronaviruslar 



Hastalığın kaynağı; hayvanlar 

misk kedileri  

7 Ocak 2020 

Temas veya  
Çiğ gıda 



• Enfeksiyon;  

bulgu vermeyen----şiddetli solunum yetmezliği 
arasında geniş bir yelpaze  

– Temel şikayetler ateş, öksürük ve nefes darlığını 

– Hastalık bir hafta veya daha uzun süre hafif ila 
şiddetli arasında değişebilir; ani klinik bozulma 
olabilir  

– Klinik olarak uyumlu hastada kas eklem ağrıları, 
koku ve tattaki değişiklikler, ishal olabilir 



Yaş-ciddiyet 

Ciddi hastalık oranı 

• 0-49 yaş:% 5.1 

• 50-64 yaş:% 15,3 

• 65-74 yaş:% 21 

• 75 ila 84 yaş:% 26,4 

• 85 yaş ve üstü:% 32.1 

Yaş gruplarına göre ölüm oranı 



Eşlik eden hastalıklar 

• Şeker 
• Yüksek tansiyon 
• Kronik böbrek hastalığı 
• KOAH, Kalıcı akciğer hastalıkları 
• Organ nakli  
• Diğer çeşitli nedenlerden kaynaklanan bağışıklık 

yetmezliği  
• Ciddi kalp hastalıkları 
• Obezite (30 veya daha yüksek BMI) 
• Kronik karaciğer hastalığı 
• Gebelik 



Bulaş yolu 

• Damlacık teması 

– Hasta veya hastalığı taşıyan bir kişiyle (şikayet 
başlamadan önce) yakın temas sırasında iri 
damlacıklara maruz kalma 

• 1,5m’den yakın, 

• 15 dk’dan uzun, 

• Maskesiz maruziyet 

• Öksürük bulaş riskini arttırır 

Coronavirus disease (COVID-19) [website]. WHO 2020 
Zhang Y, et al. CDC Weekly. 2020;2(8):123-4.  



Hasta veya şikayeti olmayan taşıyıcı Sağlıklılar 

En yüksek 
risk   

En düşük 
risk   



Bulaş yolu 

• Solunum temas 

– Asılı partiküller, aerosol 

• İri partüküller daha bulaştırıcı ama yere düşer, 
yüzeylere yayılır; risk yüksek 

• Minik partiküller aerosol hava akımıyla birlikte hareket 
eder 

–Teorik olarak mümkün, MERS, SARS 
bulaşında etkili 

–Covid-19 için kesin bulaş kanıtı yok 

 
Coronavirus disease (COVID-19) [website]. WHO 2020 
Zhang Y, et al. CDC Weekly. 2020;2(8):123-4.  



Bulaş yolu 

• Doğrudan temas 

– Damlacıkların yüzeylere bulaşması ile bireyin 
özellikle  elleri ile temas yoluyla kendisine ve 
çevreye bulaştırması 

– Sonrasında çevreye temas eden yine eller ve 
kişisel eşyalarla sağlıklı kişinin yüz, ağız, burun ve 
gözüne bulaştırması 

Coronavirus disease (COVID-19) [website]. WHO 2020 
Zhang Y, et al. CDC Weekly. 2020;2(8):123-4.  



Başka bulaş yolu var mı? 

• Corona virüs dışkıda saptanmıştır;  

– COVID-19 tanısı almışların yaklaşık %2-27'sinde 
ishal olduğu bildirilmekte 

– Hastalığın düzelmesinden sonra da bir süre dışkıda 
çıktığı saptandı 

Coronavirus disease (COVID-19) [website]. WHO 2020 
Zhang Y, et al. CDC Weekly. 2020;2(8):123-4.  



Su kaynaklı bulaş olabilir mi? 

Adenovirüsler, norovirüs, rotavirüs ve hepatit A 
gibi COVID-19 bulaşabilir mi? 

• Klorsuz musluk suyunda 20 ° C'de iki gün 
yaşadığı saptandı 

• 25 ° C'de kanalizasyon suyunda 2 hafta 
kalabilir 

COVID-19’un fekal-oral yolla bulaştığına dair bir kanıt 
yayınlanmamıştır 

 
Gundy PM, et al. Food Environ Virol. 2008 
Kampf G, et al. J Hosp Infect. 2020 



Yüzeylerde kalıcılığı 

Yüzeylerde 2 saat ila 9 gün hayatta kalma süresi (yüzey 
tipi, sıcaklık, nem) gibi çeşitli faktörlere bağlıdır 

– Yüksek sıcaklık, yüksek veya düşük pH ve güneş 
ışığı virüs sayısının azaltılmasını kolaylaştırır 

– % 70 etanol veya % 0.1 sodyum hipoklorit 1 dakika 
içinde etkili inaktivasyon sağlar 

– El yıkama ve alkolle ovma en etkili yöntem 

– Ortam temizliği sulandırılmış çamaşır suyu 

 



Su, sanitasyon ve hijyen (water, sanitation and hygiene : WASH)  
• COVID-19 dahil olmak üzere tüm bulaşıcı hastalık salgınları sırasında 

insan sağlığını korumak için güvenli su, sanitasyon ve hijyenik 
koşulların sağlanması esastır.  
 

• Toplumda, evde, okulda ve sağlık hizmeti veren her yerde kanıta 
dayalı ve sürekli WASH ve atık yönetimi hastalıkların insandan 
insana bulaşmasını önler 



El antiseptiklerinin seçiminde neye dikkat 
edilmeli? 

 



• Etil veya isopropil alkol 

– İçeriği net yazılmış olmalı 

• Ağzı açık olmayan şişeler 

• Son kullanım tarihi için etiket yapıştırılması 

• Sıcaklıktan etkilenmeme sağlanmalı 

El antiseptiklerinin seçiminde  
neye dikkat edilmeli? 



Anneden bebeğe bulaş 

• Gebeliğin çoğunlukla geç 
döneminde  
– %88 şikayet olmadan geçirilmiş 

– Hasta anneden bebeğe 
bulaşlar bildirildi (vaka serileri) 

– Annede kayıp olmadı bir bebek 
hayatını kaybetti 

– Emzirmeyle bulaş olmuyor 
ama eldeki veriler kısıtlı 

– HER zaman gebeler kendini 
daha iyi korumalı, kurallara 
uymalı 

 



COVID-19 

• Artık hayat eskisi gibi olmayacak 
– Tedavi, tıbbi bakım ve hayatta kalabilme 
– Hastalıktan korunma, aşı  
– Kalıcı değişiklikler; yaşam tarzı, tıbbi alan 

Maske 
Mesafe 
El hijyeni 
Elini yüzüne 
sürme 

 



Japonya’da toplum alışkanlıklarında değişim 



Japonya’da toplum alışkanlıklarında değişim 



Maske mi? Diğer önlemler mi? 

• Sadece hastalık şüphesi olan mı taksın? Yoksa 
herkes mi taksın? 

• Sıkı karantina mı etkili, yoksa diğer önlemler mi? 
– Geriye dönük ülke analizleri (modelleme) 

• Maskeni tak, mesafeni koru, ellerini temiz tut 

• Maske sadece sizi değil toplumu da korur 

 



Maske kulalnımı ile enfeksiyonun  
yayılımı arasındaki ilişki 

• Geleneksel olarak maske takabilme adeti olan ülkelerde salgındaki 
günlük artış az; Çin, Hong Kong, Taiwan, Güney Kore 

• Maske kültürü yok, maske takmayı zorunlu olmayıp karantina 
uygulayan ülkelerde günlük vaka artışı fazla; Avrupa’nın çoğu 



Maske kullanma 
kültürü ile 

enfeksiyonun 
kontrol altına 

alınması 
arasındaki ilişki 

“Maskeyi önce hasta taksın, 
sonra herkes taksın” diyen 
ülkelerde ki azalma herkes 
takınca belirgin hale geliyor; 
Singapur 
 

Günlük vaka sayısında ki 
düşüşün yavaş olmasında 
bir faktör; MASKE 
uygulamasına yeterince 
uyum olmaması 



COVID-19 Salgınını değerlendirmek  

İstatistikler ile takip 

• Yeni vaka aayısı  

• Toplam sayı 

• Vaka sayısı; bölge, yas ̧ grubu, cinsiyet, hassas 
gruplara göre dağılımları  

• Günlük test sayısı/ Pozitiflik yüzdesi  

• Günlük Hastane Yatış-Yoğun Bakıma Sayısı 

• Günlük İyileşen Vakaların Sayısı  

• Günlük Ölüm Sayısı  

 



Alınacak önlemler (1) 

Kaynağa yönelik önlemler  

• COVID-19 olgularının saptanması, bildirimi,  

• Hastanın izolasyonu ve tedavisi,  

• Filyasyon, tarama çalışmaları, temaslıların 
incelenmesi ve takibi,  

• Karantina uygulamaları,  

• Sağlık eğitimi 



Alınacak önlemler (2) 

Bulaşma yoluna (damlacık ve temas yoluyla 
bulaşma) yönelik önlemler  
• Maske, sosyal mesafe (en az 1 metre, 3-4 adım),  
• El hijyeni (el yıkama, el antiseptiği kullanımı),  
• Solunum hijyeni 
• Ç̧evrenin olumlu hale getirilmesi;  

– Yüzey temizliği, dezenfeksiyon,  
– Kapalı ortamların sık havalandırılması, ic ̧ ortam hava 

kalitesinin iyileştirilmesi,  
– Gerekli durumda uygun kişisel koruyucu ekipman 

kullanımı 

 



Alınacak önlemler (3) 

Duyarlı kişiye yönelik önlemler (altı aylık hastalık 
deneyimimi nedeniyle) 

• Aşı ya da etkinliği kanıtlanmış ilac ̧ yok 

– Henüz aşı çalışmaları netlik kazanmadı 

– İlaçlarla ilgili çalışmalar devam ediyor 

 



Kişilerin sağlığının korunması ve 
geliştirilmesi  

• Sağlık eğitimi 

• Yeterli ve dengeli beslenme 

• Yeterli ve düzenli uyku,  

• Fiziksel egzersiz,  

• Tütün –sigara kullanmama  



Etkenle karşılaşma olasılığının 
azaltılması 

• Toplu etkinliklerin-sokağa çıkmanın 
sınırlandırılması 

• Esnek çalışma/evden çalışma 

• Temas süresinin azaltılması 

• Vardiyanın kısaltılması ve dinlenme 
aralıklarının düzenlenmesi  

• Hastaların erken tanı ve tedavisi  

 

 



İş yerinde olası-kesin hasta saptanırsa 

• Temas özelliğine göre davranmak gerekir 

– Yakın temas 

– Temas 

• Kesinleşmiş vaka olduğunda önlemler devam 
ettirilir 



Hastalar için genel yaklaşım 

• COVID-19 olasılığını düşündüren şikayetler ve 
maruziyet öyküsü sorgulanır; triyaj 

– Olanlara damlacık ve temas izolasyon önlemleri 
uygulanır (maske, mesafe ve temastan kaçınma) 

• Solunum şikayetleri olanların hastade ve 
yoğun bakımda tedavisi sağlanır 

• Tedavi sonrasında pozitiflik devam edebilir; 14 
gün evde izolasyona devam edilir 



Temaslıların takibi 
Yakın temas; 
• COVID-19 hastasıyla 1 metreden daha yakın mesafede 15 

dakikadan uzun süreyle yüz yüze kalan kişiler 
– Aynı kapalı ortamda; banka, bekleme salonları, otobüs, servis 

ulaşım araçları gibi kalan kişiler 

• COVID-19 hastasıyla direkt temas eden (el sıkma , sarılma 
gibi) kişiler 

• COVID-19 hastasıyla aynı evde yaşayanlar 
• COVID-19 hastasıyla aynı ofiste çalışanlar 
• COVID-19 hastasıyla yurtta veya otelde aynı odayı 

paylaşanlar 
• COVID-19 hastası öğrenci ile aynı sınıfı paylaşan öğrenciler 

ve öğretmenler 
• COVID-19 hastasıyla aynı uçakta seyahat eden yolculardan 

iki ön, iki arka, iki yan koltukta oturanlar 



Temaslı takibi 

Temaslı 
• COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (banka 

bekleme salonları, otobüs, servis) 1 metreden 
uzak mesafede bulunmuş kişiler 
– Aynı ortamda 15 dakikadan kısa süre bulunmuş kişiler 

• COVID-19 hastasıyla 1 metreden daha yakın 
mesafede 15 dakikadan kısa süreyle yüz yüze 
kalan kişiler 

• COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda 15 
dakikadan uzun süre ile maske takarak bulunmuş 
kişiler 



Korunma için sistem oluşturma 

• Sistem değişikliği 

• Eğitim 

• Gözlem ve geri bildirim 

• Hatırlatıcı materyal 

• Yönetim ile ilişki 



Kurumsallaşmış güvenlik ortamı 

• Kurum yönetiminin MME desteklemek için 
taahhütte bulunması 

– Kurumsal destek 

– Zaman ayırma ve önemini anlama 

– Finansal destek ve alt yapının düzenlenmesi 

– Sistem değişikliği, problemlerin çözümü 

• COVID-19 ve diğer tehditler 



Eğitim/Öğrenim  

• Eğitim çalışmalarının davranışa yansıması çok 
önemli 

– Öğrenme ve uygulama 

• Erişkin eğitimlerinde kişilerin ikna edilmesi 
gerekir 

– El hijyeni uygulamasının pozitif sonuçları 
(enfeksiyonları azaltması-raporlanması) 

– Teşvik ve takdir edici yaklaşım 



Gözlem 

• Doğrudan uygulamanın gözlenmesi 
– Çalışma alanı, çalışan, çalışma zamanı 
– Kişisel takip sistemleri 

• Dolaylı gözlem 
– Antiseptik miktarı; 3 aylık, yıllık, kişi başına kaç litre 
– Sabun miktarı 
– Maske miktarı 
– Hasta sayısı!!! 

• Uygulamadaki performans  
– Mesafenin korunamadığı alanlarda kullanım 

kurallarına uyum 

 





AVM ve içindeki iş yerlerinde 

• Görünür yerlere COVID-19 önlemleri ile ilgili 
afişler asılmalıdır 

 



• Girişte el antiseptiği bulundurulmalıdır 

• Hava perdeleri kapatılmalıdır 

• COVID-19 için hiçbir yer ve kuruluşta 
dezenfektan püskürtme işlemi yapılmamalıdır 

– Dezenfektan tüneli gibi uygulamalar; Dünya Sağlık 
Örgütü, Avrupa Hastalık Kontrol ve Korunma 
Merkezi (ECDC), Amerika Birleşik Devletleri 
Hastalık Kontrol ve Korunma  (CDC) tarafından 
önerilmez, bu işlem toksik etkileri nedeniyle insan 
sağlığına zararlıdır  

 

 



Çalışanlar için önlemler 

• Çalışan personelin enfeksiyon bulgularının takibi 

• Personelin vardiyalı çalışması  

• Kuralına uygun tıbbi maske ve gözlük/yüz koruyucu 
takması  
– Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirmeli  

– Yeni maske takılırken eller el antiseptiği ile temizlenmeli  

• Eldiven kullanılmamalı  
– Vücut salgılarıyla gözle görülür bir kirlenme varsa takılır 

(tuvalet temizliği gibi) 

• Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmeleri 
sağlanmalıdır 

 



Dinlenme alanları ve servisler 

• Personelin dinlenme alanlarında en az 1 
metrelik sosyal mesafenin korunması ve maske 
takılması  

• Sigara içilen alanlar sosyal mesafeye göre 
düzenlenmeli 
– Kişisel eşyalar (çakmak, sigara) paylaşılmamalı 

• Yemekler toplu halde yenmemeli  
– Yemek yerken, çay/kahve içilirken maske 

çıkarılacağı için sosyal mesafenin korunması  

 



Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve 
Havalandırma  

• İş yeri temizliği günlük olarak yapılmalı ve 
havalandırılmalı 

– Sık temas edilen alanlar daha sık temizlenmeli 
(kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi)  

– Yoğun insan bulunan alanlar sık havalandırılmalı  

– İş yerlerinin temizliğinde su ve deterjanla mekanik 
temizlik yapılmalı 

– Dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya 
yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılmalı 

 



• İş yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak temiz 
hava girişi sağlanmalı  

• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş 
yerlerinin havalandırması temiz hava 
sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli 

• Havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre 
değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda 
yapılmalı 
– Değişim sırasında FFP3 maske ve eldiven giyilmeli 

– Filtreler torbalanarak atılmlı 

 



Hızlı yüzey dezenfeksiyonu 

• %70’lik alkol  

– Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar 
klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri 

– Çalışma tezgâhları  

– Müşteriler ödeme terminali kullanım sonrası 

• Temizlik sonrası yapan kişisel hijyeni sağlmalı 

 

 







İşletmelerde ve halka açık alanlarda  
temizlik önlemleri 



Mal Kabul Alanlarına Yönelik Önlemler  

• COVID-19 virüslerinin cansız yüzeylerde 
bulunabileceği gösterilmiş ama hastalık 
oluşturacak miktarda bulunmaz ve paket - kargo 
ile bulaşmaz 
– DSÖ ve ECDC gibi sağlık kuruluşlarının bu konuda 

kısıtlaması yoktur 
– Mal Kabul Bölümünde kargo malzemeleri ve insanlar 

üzerine dezenfektan püskürtülmemeli  

• Virüsü taşıyan kişi ile yakın temas ve solunum 
partiküllerinin kirlettiği yüzeylere temas sonrası el 
hijyenine dikkat edilmelidir 
 



Şantiye ve Madenlerde Alınacak Önlemler 

İş Yerinde COVID-19 Salgını Kontrolu ̈ Amacıyla Sorumlu Bir 
Görevlinin Belirlenir; 
• COVID-19 hastalığı konusunda bilgilendirilmeli  
• İş yerinde alınacak çevre temizlik ve dezenfeksiyon 

önlemlerini takip eder  
• Zorunlu haller dışında şantiyelerde görevli olmayan kişilerin 

çalışma alanlarına alınmasını engeller,  
• İş yerinde personelin sıklıkla kullandığı görünebilir COVID-

19’dan korunmaya yönelik posterlerin asılmasını ve 
çalışanlara broşürlerin dağıtılmasını sağlar,  

• Günlük ates ̧, öksürük ve solunum sıkıntısı olanları 
belirlemek ve haber vermesini sağlar 

• COVID-19 şüphesinde iş yeri sağlık birimi ve il/ilçe sağlık 
müdürlüğü ile temasa geçmeyi sağlar 
 



• Seyahat 

• Varış 

• Yaşam şartları ve yaşam ortamı 

• Hastalık görülmesi durumunda yapılacaklar 
– İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri kontrolünde 



Her kuruma 
ait rehber 

bilgisi mevcut 



Genel kurallardan vazgeçilmemeli 

• Ortam düzenlenmesi 
– Mesafenin korunabileceği ortam düzenlenmesi 

• Kişisel önlemler 
– KKE kullanımı; her zaman ve doğru kullanım 

– Kişinin çalışma ve sosyal ortamda bunu alışkanlık 
haline getirmesi 

• Temizlik ve hijyen 
– El hijyeni,  

– Ellerin yüze temasının en aza indirilmesi 



DİKKATİNİZ İÇİN  
TEŞEKKÜRLER 


