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Akut solunum yolu enfeksiyonlarına karşı alınacak önlemler paketi: –
COVİD-19 ve grip gibi hastalıklardan nasıl korunabiliriz?

Hastalık taşıyan kişiler konuşurken veya şarkı söylerken 
verdiği nefesle virüsü karşısındaki kişiye kolayca bulaştırabilir. 
Diğer kişinin solunum yollarındaki sümükdokuya yerleşen 
virüs bu şekilde her yıl milyonlarca insanda solunum yolu 
hastalıklarına neden olur.
Solunum yolu enfeksiyonlarının yayılması mevsime bağlıdır. 
Respiratör, yani solunum yollarıyla bağlantılı virüslerin 
(SARS-CoV-2, grip virüsü ve diğer soğuk algınlığı virüsleri) 
yayılması her yıl sonbahar ve kış aylarında kolaylaşır: Zira 
günlük yaşam daha ziyade iç mekânlarda sürer, kaloriferin 

ısıttığı hava sümükdokuları kurutur ve bağışıklık sistemimiz 
de muhtemelen yaz aylarındaki kadar güçlü değildir. 
Enfeksiyonların çoğu hafif şiddette geçer; ancak özellikle 
SARS-CoV-2 ve grip virüsleri ağır seyreden ve hatta ölümle 
sonuçlanan hastalıklara yol açabilir. Ağır seyirli hastalığa 
yakalanma riski özellikle yaşı ilerlemiş kişilerde yüksektir. 
Çünkü onların bağışıklık sistemi gençlere oranla etkinliğini 
kaybetmiştir ve özellikle yeni virüslere karşı gerekli reaksiyonu 
gösterme esnekliğine sahip değildir.

Soğuk algınlığı semptomları* gösterenler evde kalmalı, başkalarıyla temastan 
kaçınmalı ve semptomlarda hissedilir bir düzelme görülünceye kadar (3-5 gün) 
hastalığın geçmesini beklemeli. COVİD-19 test sonucu negatif olsa bile bu 
uygulama geçerli.

İşverenler de çalışanlarını semptom göstermeleri veya hastalığa 
yakalanmaları durumunda evde kalmaları için cesaretlendirmeli. Bu sayede 
hastalığın başkasına bulaşması ihtimali geriler ve hastanın hızlı bir şekilde 
iyileşmesi desteklenmiş olur.

* Bu semptomlardan bazıları şunlardır: Nezle, boğaz ağrısı, baş ve eklem ağrısı, öksürük, 
ateşin artması veya yüksek ateş, nefes nefese kalma, genel halsizlik. 
Dikkat: Aşılanmış veya hastalıktan iyileşmiş kişiler çoğunlukla çok hafif semptom gösterir, ancak yine de enfeksiyon 
kapmış olabilirler ve başkalarına bulaştırmaları mümkündür!

Semptom görülüyorsa evde kalın
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Enfeksiyonların yayılmasını ve dolayısıyla çok sayıda hastalığın ortaya çıkmasını engelleyen birçok 
etkili yöntem var.  Her birimiz kendisini, ailesini, arkadaş çevresini ve işyerindeki mesai arkadaşlarını 
sorumluluk bilinciyle hareket ederek koruyabilir.
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Enfeksiyon kapma durumunda hastalığın seyrini iyi gözlemek gerekir. Semptomlar 
şiddetlenecek olursa, aile hekimine veya onun çalışma saatleri dışındaysa nöbetçi 
hekimlik servisine (Telefon: 116117) bilgi vermekte fayda vardır.

Hastalığı ağır geçirme riski bulunan kişilerin aile hekimlerine başvurarak, 
bir an önce antiviral ilaç kullanımına başlanmasının gerekli olup olmadığını 
konuşmasında fayda vardır (bu durum hem COVİD-19 hem de grip açısından 
geçerlidir).

Enfeksiyon durumunda tedavi görün ve nereden yardım alabileceğinizi öğrenin
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http://www.rki.de
http://www.rki.de/p1
Mehtap
Notiz
Die beiden Wörter "sistemimiz" und "de" müssten in einer Zeile stehen. Ein Zweilenumbruch wie "siste-mimiz" würde helfen.
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Kontakt zu Risikogruppen? Nur geimpft oder genesen 
und mit negativem Testergebnis und ohne Symptome!

Kişinin başkalarıyla birlikte bulunduğu iç mekânlar, pencere ve 
kapılar kısa bir süre sonuna kadar açılarak havalandırıldığında 
enfeksiyon riski asgari düzeye indirilir (örneğin her yarım saatte 
bir). Bu, bütün iç mekânlar (örneğin bekleme salonları, işyeri veya 
evde yapılan özel buluşmalar) için geçelidir.

Kaba hesap: Bir mekândaki kişi sayısının arttığı ölçüde 
havalandırmanın sıklığı da artmalıdır. En etkili yöntem karşılıklı 
pencerelerin aynı anda açılması suretiyle havalandırmaktır.  
 
Dikkat: Pencerenin sürekli eğik açılmasının fazla bir yararı olmaz. 
Çünkü bu şekilde pek fazla hava dolaşımı sağlanamaz.

Havalandırma konusunda daha geniş bilgi için:
• https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/richtiges-lueften-reduziert-risiko-der-sars-cov-2
• https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-von-corona/regelmaessig-lueften/ 

Sık sık ve “akıllıca” havalandırma yapın
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Kontakt zu Risikogruppen? Nur geimpft oder genesen und mit 
negativem Testergebnis und ohne Symptome!

Maske takmak, kolay uygulanabilir ve etkisi kanıtlanmış bir yöntemdir. Böylece kendinizi ve başkalarını 
enfeksiyonlardan koruyabilirsiniz; özellikle de ...

... risk grubunda yer alan kişilerle temasta bulunuyorsanız veya siz kendiniz bir risk grubunda yer           
    alıyorsanız,
... çok sayıda insan bir kapalı mekânda bulunuyorsa,
... kapalı mekânlarda uzun süre geçiriyorsanız,
... yeterli düzeyde havalandırmak mümkün değilse,
... başkalarıyla aranızda az mesafe bırakabiliyorsanız (örneğin sinemada, konserde, derslikte, alışveriş   
     merkezinde, bekleme odasında, tren ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarında veya işyerinde molayı  
     geçirdiğiniz odada).

Bu, aşı durumundan bağımsız olarak hem COVİD-19 hem de grip açısından geçerlidir.
Önemli olan herkesin katılmasıdır!

Kapalı mekanlarda maske takın
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AĞZINI VE BURNUNU  
TAMAMEN KAPAT

MASKEY YÜZÜNE TAMAMEN DEĞECEK 
VE BOŞLUK KALMAYACAK ŞEKİLDE 
TAKTIĞINDAN EMİN OL VE BURUN 

KISMINDAKİ TEL BÖLÜMÜ İYİCE BASTIR

MASKEMİ NASIL DOĞRU TAKARIM?

http://www.rki.de
http://www.rki.de/p1
Mehtap
Notiz
Tippfehler: "MASKEYİ" statt "MASKEY"
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Kontakt zu Risikogruppen? Nur geimpft oder genesen und mit 
negativem Testergebnis und ohne Symptome!

Ağır seyreden hastalıklardan korunmanın en iyi yolu aşılanmaktır (örneğin aile 
hekiminizde bu imkândan yararlanabilirsiniz). Bu hem COVİD-19 hem de grip 
açısından geçerlidir. Daimî Aşı Komisyonu (STİKO), daha önce COVİD-19 
hastalığını geçirmiş olsanız bile aşı yaptırmanızı tavsiye ediyor. 

• Kişisel COVİD-19 aşı tavsiyelerini içeren aşı rehberinden, sizin 
açınızdan da bir kez daha COVİD-19 aşısını yaptırmanın tavsiye edilip 
edilmediğini inceleyebilirsiniz:

       https://www.zusammengegencorona.de/impfen/   

• Koruyucu COVİD-19 aşısı hakkında genel bilgiler: 
https://www.rki.de/covid-19-faq-impfen 

• Koruyucu grip aşısı hakkında genel bilgiler: 
https://www.rki.de/faq-influenza-impfung 

 Ağır hastalıklardan korunalım
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Kontakt zu Risikogruppen? Nur geimpft oder genesen und mit 
negativem Testergebnis und ohne Symptome!

Yaşı ilerlemiş ve belli bazı alt hastalıkları (örneğin diyabet, obezite, bağışıklık sistemi 
yetersizliği gibi) olan kişilerde, solunum yolları hastalıklarına yakalandıklarında 
hastalığın ağır seyretme riski yüksek olur. Akut bir solunum yolu hastalığına 
yakalandığında kişinin kendisini ve çevresindekileri korumasının en iyi yolu, iyileşinceye 
kadar başkalarıyla temas kurmaktan kaçınmasıdır.

Burada belirtilen davranış önerilerinin yanı sıra, kişinin kendi çevresindekileri 
korumasının diğer bir yolu da karşısındakine örneğin aşı randevusu alırken veya 
doktora gittiğinde destek sunmasıdır.
 
Hem COVİD-19 hem de grip açısından şu önemlidir:
Başkalarına bulaşmasını engellemek için semptomların geçmesini bekleyin!
COVİD-19 açısından enfeksiyonun geçip geçmediğini anlamak için ek olarak bir antijen 
testi yapmak da faydalı olabilir.

Kendi çevrenizdekileri düşünün
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http://www.rki.de
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