
Gündelik Hayatta Korona Pandemisi için 8 Kolay Öneri
Koronavirüs gündelik hayatımızı çok değiştirdi. İyiki 
bu sene COVID-19’a karşı aşı yaptırabileceğiz! Ama şu 
anda 3. dalgayı yaşıyoruz. Yeni virüs varyasyonu daha 
bulaşıcı, daha tehlikeli ve geniş bir yaygınlığa sahip. Bu 
nedenden ötürü daha dikkatli olmak zorundayız. Ken-
di davranışımız en güçlü savunmamızdır. Bu şekilde 
hepimiz korunuruz – yaşlı insanlar, çocuklar ve aradaki 

herkes. Virüsü etkin bir şekilde frenlediğimiz her an 
birlikte bir adım ileri atarız.  
Bu 8 öneri ile birlikte AHA+L formülü daha da önem 
kazandı: Mesafe bırakmak, hijyen kurallarına uymak, 
gündelik maskemiz (ağız ve burnu sıkı kapatmalı), ha-
valandırma yapmak – hiçbiri tek başına değil, hep paket 
halinde! Daha çok koruma ile virüsü daha çok frenleriz.

Mesafe var mı? Arkadaşlar arasında da!  Başkalarıyla buluşursam şunun bilincindeyim: 
Virüs bana arkadaşlarım, akrabalarım ve iş arkadaşlarımdan da bulaşabilir. İstisna tanımam ve yeterince mesafe 
bırakırım. 1

Buluşmak mı? Dışarıda! Maskem hep yanımda!  Başkalarıyla buluşursam hep 
dışarıda ve mesafe bırakarak ya da cam kenarında. Önemli: Dışarıda en azından 1,5m mesafe bırakamıyorsam 
maskemi takarım. 2

*Belirtiler: Örneğin genel hastalık hissi, öksürük, yükselen vücut ısısı ya da ateş, nefes nefese kalmak, 
koku ve/veya tad alma duyusu kaybı, nezle, boğaz ağrısı, baş ve eklem ağrıları Tarih: 30.04.21

Havalandırma yapan mı var? Hem de nasıl!  Başkalarıyla kapalı mekanda buluşur-
sam mesafe bırakırım, maske takarım ve düzenli aralıklarla havalandırma yapmaya dikkat ederiz. Çalar saatimi 
kurarım. Bize pencereleri 20 dakikada bir 5 dakikalığına ardına kadar açmamızı hatırlatır.3

Boş zaman mı? Seyahate çıkacağıma evde kalırım!  İzinliysem seyahate çıkmak 
yerine evde kalırım. Bu şekilde virüsü – yeni bir virüs varyasyonunu da – başka bölgelere taşımamın ya da dö-
nüşte eve getirmemin önüne geçerim.4

Belirtiler mi? Doktora danışarak evde kal!  Belirtilerim* varsa ya da kendimi iyi his-
setmiyorsam evde kalırım. Telefon hattına danışırım (116117, aile hekimi, tedavi olduğunuz hekim, ateşi olanlara 
özel başvuru yerleri), test yaptırmak üzere danışırım ve hekim tavsiyelerine uyarım. İşe gitmem ve sevdiklerimle 
buluşmak yerine onlarla telefonlaşır ya da mesajlaşırım. 

5
Test sonucu pozitif mi? Herkese söyleyin!  PCR-, hızlı ya da kendi kendine yapı-
lan testim pozitif çıkarsa özel ve iş çevreme derhal haber veririm. Yakın zamanda buluştuğum herkese haber 
vermeye çalışırım. Hızlı ya da kendi kendine yapılan test sonucum pozitif çıktıysa bunu bir PCR testi yaptırarak 
kontrol ettiririm.

6
Bugün muhtemelen bulaşıcı değil miyim? Yine de AHA+L!   Hızlı ya da kendi 
kendine yapılan test sonucum negatif de olsa AHA+L kurallarına uymaya devam ederim. Bu şekilde test sonucu-
nun yanlış olma ihtimalinde de virüsü kimseye bulaştırmam ve kendime de bulaştırmam.  Test sadece yapıldığı 
gün içinde geçerlidir ve beni virüsün bulaşmasına karşı korumaz.

7
Aşı olmak mı? Kolunu sıva!  Aşı imkânı sunulursa aşı olurum. Ruhsat alan tüm aşılar beni 
COVID-19’un ağır seyrine karşı korur ve pandemiyle mücadeleyi destekler.8


