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13.10.2020 tarihli versiyonda yapılan değişiklikler: "COVID-19 pandemisinde önleyici tedbirler 
ve salgına karşı tedbirlere ilişkin RKI'ye genel bakış" (Ek 2) infografiği eklendi. 

Giriş 

SARS-CoV2 pandemisi toplumumuzu büyük zorluklarla karşı karşıya bırakmaktadır. 
Önümüzdeki aylarda yapmamız gereken şey enfeksiyonlardan kaçınmak ve bu arada devam 
eden enfeksiyon riskine rağmen kamusal ve ekonomik yaşamın tüm alanlarını mümkün olan 
en üst düzeyde canlı tutmak olmalıdır. Her bir bireyin gösterdiği davranış önemlidir: mesafe 
ve hijyen kurallarına riayet etme konusunda tutarlı bir tavır sergilemek yalnızca kendinizi ve 
diğerlerini SARS-CoV-2'den korumaya hizmet etmekle kalmaz, aynı zamanda başka bulaşıcı 
hastalıkların da yayılmasını engeller. İlgili duruma göre uyarlanmış, birlikte hayata geçirilen 
önlemlerle, enfeksiyon süreci, sosyal ve ekonomik hayatı durma noktasına getirmeden 
kontrol edilerek insanların acı çekmesi ve ölümler önlenebilir. Bu önlemler sürekli olarak 
kontrol edilmekte ve şartlara uyumlu hale getirilmektedir. 

Bu strateji belgesinde, SARS-CoV2 pandemisi ile ilgili edinilmiş önceki deneyimler temel 
alınarak önümüzdeki aylarda pandeminin kontrol altına alınması için ne yapılması gerektiği 
anlatılmaktadır. Yazının amacı pandeminin Almanya'daki gelişimi ve kontrol altına alınması 
hakkında bir perspektif sunmaktır (Ek1: COVID-19: Önümüzdeki Aylarda Almanya’da 
Pandemi (PDF, 38 KB, dosya kısıtlayıcı içermektedir). 
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COVID-19: Önümüzdeki Aylarda Almanya’da Pandemi 

 

Ek1: COVID-19: Önümüzdeki Aylarda Almanya’da Pandemi  

Kaynak: Robert Koch Enstitüsü 

Başlangıçtaki Durum ve Bugüne Ait Durum 

Almanya SARS-CoV-2 salgınının ilk ayları, gösterilen ortak çabalar ve sektörler üzerindeki 
kısıtlamalarla yönetilmiştir (örneğin, temas etmeye ilişkin yasaklar, dükkanlar ve okulların 
kapatılması). Mart 2020'de Almanya'da alınan önlemlerin geniş kapsamlı ekonomik ve sosyal 
etkileri olmuştur. 

Avrupa’daki ülkeler arasında bir karşılaştırma yapıldığında nispeten başarılı olan Almanya için 
pandemiyi kontrol altına almaya ilişkin halihazırda elde edilmiş sonuçlar, karşılaşılan mevcut 
zorlukların ve önlemlerin daha da artırılması ihtiyacının önüne geçmemelidir. Aşağıda, SARS-
CoV-2'nin Almanya'da yayılmasını azaltmak için kullanılabilecek yöntemlere ilişkin genel bir 
özet sunulmaktadır. Pandemiyle mücadelede genel bir sosyal sorumluluk alınması da 
önemlidir. Son birkaç ayda, örn. özellikle savunmasız popülasyon gruplarını etkin bir şekilde 
korumaya yönelik 'koruyucu yaklaşımın' (bireyleri tamamen evde veya huzurevinde tutmak) 
tek başına yeterli olmadığı açıkça anlaşılmıştır. Bu koruyucu tedbirler ancak herkesin 
sorumluluk alması ile gerçekleştirilebilir. Aynı şekilde, enfeksiyon riskinin kendiliğinden arttığı 
belirli yerler veya durumlar, örn. belirli bir alan veya bir ulaşım aracı, bulunmamaktadır; 
enfeksiyon riski daha ziyade bireysel davranış ve çevre arasındaki etkileşimin bir sonucudur. 
Dolayısıyla enfeksiyona yerel olarak yakalanılabilmekle birlikte, vürüsün giderek Almanya’ya 
daha çok getirilmesine neden olan yurt dışındaki enfeksiyonlar da dahil olmak üzere 
seyahatler yoluyla da yakalanılabilmektedir. 



Önümüzdeki Aylarda Pandeminin İlerlemesine İlişkin 
Senaryolar 

Önümüzdeki aylarda aşağıdaki niteliklerle öne çıkabilecek bir pandemi yayılma sürecinin 
olacağını beklemekteyiz: 

1. İzole vakalar ile yeni enfeksiyonların görüldüğü yerel ve zaman açısından sınırlı 
bulaşma vakaları; bu durumlar hastane kapasitelerini her zaman doldurabilir ve riskin 
durumuna göre yerel bir tedbir alınmasını gerektirmektedir. 

2. İzole vakalar şeklinde görülen bulaşmalar (örneğin aile kutlamalarında veya ana 
okulları, okullar gibi eğitim kurumlarında görülen bulaşmalar), davranışların değişmesi 
sonucunda sonbahar/kış gibi mevsimlerde daha fazla görülebilir (örn. kapalı alanlarda 
daha uzun süre kalınmasıyla) 

3. İzole yayılmalarla ilişkilendirilemeyecek çoklu vakalar, bölgesel yayılma; bu 
durumlar belirli bölgelerde yeniden tedbirlerin alınmasına yol açabilir (bkz. Ek 2). 

COVID-19 pandemisine ilişkin önleme tedbirleri ve atılacak adımlara genel bakış 

 

Ek 2: COVID-19 pandemisine ilişkin önleme tedbirleri ve atılacak adımlara ilişkin RKI'ye genel 
bakış 

Ek: Robert Koch Enstitüsü 

Gelecek yıl (2021) bir veya daha fazla aşının kullanıma sunulması beklenmektedir. Bu durum 
salgına karşı mücadeleyi ve pandeminin seyrini önemli ölçüde iyileştirebilir. RKI, bir veya 
birkaç aşı kullanımda olsa bile bu aşıların başlangıçta yalnızca sınırlı miktarlarda mevcut 
olacağını beklemektedir, bu nedenle başlangıçta belirli risk gruplarının ve ardından nüfusun 
geri kalanının aşılanması gerekecektir. 

Aşının uygulanması pandemiyle savaşmanın önemli bir parçası olsa bile, bu tek başına 
yeterli olmayacaktır; özellikle aşının sınırlı miktarda mevcut olacağı ilk günlerde sorumlu 
tavırlar ve özellikle insanların bir araya gelmesi konusundaki belirli değişiklikler 
pandemiyle savaşma stratejisine eşlik etmeye devam etmelidir. AHA + A + L kurallarına 

https://www.rki.de/SharedDocs/Bilder/InfAZ/neuartiges_Coronavirus/Strategie_Anlage2.html


daha fazla uyulmalı (mesafeyi koruma - hijyen kurallarına uyma - günlük maskeler takma, 
korona uyarı uygulamasını kullanma ve havalandırma) ve boş zamanda yapılan aktiviteler 
mümkünse dışarıya taşınmalıdır; havalandırması zayıf olan kapalı odalardan ve tek bir 
yerde çok sayıda insanla bir araya gelmekten kaçınılmalıdır. 

Hedefler 

Öncelikli hedef pandeminin yayılmasını ve sağlık üzerindeki etkilerini en aza indirirken, 
Almanya'daki sosyal ve ekonomik yaşamın (eğitim kurumları dahil) olabildiğince az 
etkilenmesini sağlamaktır. Gerekli olabilecek her türlü önlem ve kısıtlama, spesifik risklere 
göre uygulanacak, bölgesel ve zamansal açıdan sınırlandırılacaktır. Önlemler yasal ve 
organizasyonel olarak risk ile uyumlu ve uygulanabilir olmalıdır. 

Etkili aşılar, iyileştirilmiş terapötik uygulamalar ve ilaç içermeyen önlemler (örneğin, AHA + L 
kurallarına uyum) aracılığıyla sağlık sisteminin aşırı yüklenmesinin, daha sonra görülebilecek 
semptomların ve ölüm vakalarının mümkün olduğunda önüne geçilmelidir (COVID-19 
hastalarının ve aynı zamanda diğer tüm hastaların en iyi biçimde tedavi edilebilmesi için). 

Halk sağlığı ve enfeksiyon kontrolü için stratejik hedefler şunlardır: 

1. Alman nüfusunun tüm gruplarının önlemlere dahil edilerek, meslek icra ederken ve 
sosyal hayatta yapılacak bulaşma riski içeren aktivitelerin azaltılması 

2. Mikrobun yeniden kontrolsüz ve hızlı bir biçimde yayılmasının engellenmesi, 
3. Krize karşı önlemlerin alındığı bir sistemin inşa edilmesi için sürekli olarak Kamu 

Sağlık Sistemi (ÖGD) hizmetleri ve sağlık ağının güçlendirilmesi ve genişletilmesi, 
4. Ayakta tedavi ve yatarak tedavi alanlarında kapsamlı bir COVID-19 kabiliyetinin 

geliştirilmesi. 

Odak Noktasındaki Konular ve Enfeksiyona Karşı Savaşma 
Araçları1 

Nüfusun çoğunluğu enfeksiyon riskini en aza indirecek önlemlerin farkında olup bunları 
yaşamın temel alanlarında uygulamaktadır: AHA + L kurallarına (mesafeyi koruma - hijyen 
kurallarına uyma - günlük maske takma ve havalandırma) uyulmaya devam edilmelidir. Her 
bireyin davranışlarını buna göre uyarlayabileceği bir bilinç düzeyine kavuşturulması için, riskli 
durumlarda nasıl hareket edileceğine ilişkin bir davranış bilinci oluşturulmalıdır. 

Enfeksiyon riskini en aza indirmeye yönelik önlemler sürekli olarak değerlendirilmekte ve 
yeni bilimsel bulgular ışığında eyleme geçilmektedir: Farklı nüfus gruplarına ilişkin mesleki 
ve özel yaşamda risk minimizasyonu için uyarlanmış stratejileri daha da iyileştirmek ve 
uygulamaya geçirmek amacıyla enfeksiyon yolları ve süreçlerine dair bilimsel bulgular, 
hayatın çeşitli alanlarında (ev yaşamıa, okullar, toplu taşıma, şirketler, ofisler, restoranlar, 
büyük etkinlikler vb.) kullanılmaktadır. Önlemlere ve bunların etkililiğine ilişkin deneyim, 
özellikle federal eyaletler düzeyinde olmak üzere her düzeyde paylaşılmalıdır. 

Eğitim kurumlarını açık tutmak: Okullar ve kreşler gibi eğitim kurumları kamusal yaşamın 
önemli bir parçasıdır. Okulların ve kreşlerin pandemi üzerindeki kesin etkisine ilişkin kanıtlar 
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farklılıklar barındırmaktadır. Ancak bu kanıtlar eğitim kurumlarının enfeksiyon sürecinde rolü 
olan yerlerden biri olduğunu açıkça göstermektedir.2,3,4 Aynı zamanda, okullar ve kreşler 
kalkınma ve eğitim için çok olup çocukların ve gençlerin sosyalleşmesi ve ayrıca ebeveynlerin 
mesleki faaliyetlerini sürdürebilmelerinin sağlanması için açık tutulmaları gerekmektedir. 
Hijyen konseptlerine bağlı kalınarak bu tesislerin açık tutulması önemlidir. Bunun için, 
enfeksiyonların girişini olabildiğince önlemek ve olabildiğince erken aşamada tespit etmek 
üzere tüm sorumluların yakın iş birliği ve sektörler arası kooperasyon içinde organizasyonel 
hazırlıklar yapmaları ve önlemler almaları gerekmektedir. Etkilenen insan sayısının düşük 
tutulmasını ve tesisler kapatılmadan yayılmanın önlenmesini sağlamanın tek yolu budur. 

Hareketlilikle (ülke içinde ve sınır ötesi) güvenli bir şekilde başa çıkmak: Yurt dışındaki 
pandemi ile ilgili durumun analizine devam edilmesi, önlemlerin ve stratejilerin proaktif 
olarak bu duruma uyumlu hale getirilmesi önemlidir. Burada şu hususun vurgulanması 
önemlidir: artan hareketlilik (profesyonel veya özel seyahat) artan risk anlamına gelmektedir; 
ancak, bu risk öncelikle seyahat edilen yer veya belirli bir bölge ile ilişkili değildir, bu durum 
esas olarak virüs bulaşan bir alandaki bireyin davranışına bağlıdır.5 Riskli davranış, 
kaçınılabilmesi için bilinmelidir. Yolculara yönelik olarak, test, karantina ve tecrit hakkında 
bilgilendirilebilmeleri için farklı dillerde iletişim araçları mevcut olmalıdır. 

Daha büyük etkinliklerde enfeksiyona karşı farklılaştırılmış koruma: İnsanların özellikle 
kapalı odalarda toplanması SARS-CoV-2'nin yayılma riskini artırmaktadır.6 Bu koşullar altında, 
sözde "süper yayılma olayları" son birkaç ay içinde birçok ülkede salgını dramatik bir şekilde 
yoğunlaştırmış olup, bu yayılma kişisel yayılmanın çok üzerindedir.7 Genel tavsiyelere 
uyularak, farklılaştırılmış, şeffaf ve anlaşılabilir bilgiler ilgili sektördeki sorumlular tarafından 
etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla yayılmalıdır. Bu yapılırken etkinliğin türü ile büyüklük 
ile ilgili kısıtlamalar da göz önünde bulundurulmalıdır. 

Stratejik kriz iletişimi: "Corona vakaları" oldukça karmaşıktır ve sürekli olarak eylem 
tavsiyelerinin revize edilmesini gerektiren yeni bulgular ortaya çıkmaktadır. Savunmasız 
gruplar ve bilgi teknolojileri kullanılarak ulaşılması daha zor olan insan gruplarıyla iletişim ve 
fikir alışverişi burada yüksek önem taşımaktadır. 

Ülke içindeki test stratejisini sürekli olarak geliştirme, herkesi kapsayıcı teşhis sağlama: 
Enfekte kişilerin tespiti için olayla ilgili ve bölgesel olarak mevcut bir teşhis, pandemi 
hakkında bilgi verme ve pandemiyi kontrol etme için temel bir gerekliliktir. Doğrudan 
(patojen saptama) ve dolaylı (antikor) saptama yöntemlerinden elde edilen sonuçlar, 
durumu ilgili bilgi düzeyi ve ilgili soruya göre değerlendirmek için Ülke Tarafından 
Benimsenen Test Stratejisinde dikkate alınmaktadır. Testler uygulanırken, ön test olasılığını 
ve risk eğilimini dikkate alan hedefli bir yaklaşım, bilgi edinme ve kaynakların etkin kullanımı 
açısından önemlidir. Semptomatik kişilerin teste tabi tutulması ve yaşlılar gibi savunmasız 
grupların huzurevlerinde korunması öncelik taşımaktadır. Bu alandaki yüksek test 
kapasitelerine rağmen, insan ve malzeme kaynakları temelde sınırlıdır. Bu nedenle, 
muayenelerin endikasyonu ve önemi, optimal kullanım için genel olarak bilinmelidir. 
Örneğin, bir negatif virüs tespiti yalnızca anlık bir görüntüdür ve yanlış bir güvenlik 
duygusuna yol açmamalıdır: Negatif bir test, sizi hijyen ve koruyucu önlemlere uyum gibi 
enfeksiyonu önleyici davranışlardan muaf hale getirmez. 
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Test sürecinde sonuçların kısa sürede alınması: Bulaşma riskini etkili bir şekilde azaltmak 
için, akut enfekte kişilerin 24 ila 36 saat içinde (testin yürütülmesi ile bulguların bildirilmesi 
arasında) hızlı tespiti ve bulguların hızla iletilmesi mümkün hale getirilmelidir. Bu, ilgili 
aktörler tarafından, özellikle ilgili Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Derneği ve ÖGD ile işbirliği 
içinde düzenlenmeli ve sürekli olarak kontrol edilmelidir. COVID-19 için sertifikalı antijen 
testleri mevcuttur ve bu PCR diyagnostik kapasitesini desteklemektedir. Antijen testleri 
laboratuvarda yapılan PCR testlerinden daha az hassastır. Ancak bu testler yerinde teste izin 
vermekte ve sonuç birkaç dakika sonra alınmaktadır. Mevcut testlerin performansını daha iyi 
değerlendirmek için çalışmalar devam etmektedir.  Halihazırda Ulusal Test Stratejisinin daha 
da iyileştirilmesinin bir parçası olarak olası uygulamalar üzerinde tartışılmaktadır. 

Epidemiyolojik verileri ve vaka ile ilgili verileri hızlı bir biçimde kullanılabilir hale getirme: 
Amaç ÖGD'nin SARS-CoV-2 enfeksiyonlarından mümkün olduğunca erken haberdar 
edilmesidir. Böylece ilk başta somut enfeksiyona karşı koruma tedbirleri yerinde 
başlatılabilmekte ve ikinci olarak da bölgesel kontrol tedbirleri yönetilebilmektedir. Bu 
amaçla, enfeksiyona karşı koruma için “Alman Elektronik Raporlama ve Bilgi Sisteminin“ 
(DEMIS) daha da genişletilmesi önemlidir. Bu raporlama sistemi, Almanya'daki 
epidemiyolojik durumu değerlendirmek için güvenilir ve tüm ülkeyi kapsayıcı gerçek zamanlı 
veriler sağlamaktadır. Solunum yolu enfeksiyonlarının ve diğer hastalıkların sendromik 
sürveyansı (= semptom kombinasyonlarına dayalı izleme) sürdürülebilir bir şekilde 
iyileştirilmekte ve genişletilmektedir. Ayrıca, pandemi sırasında seroprevalans ve sağlık 
davranışı üzerine yapılan çalışmaların yanı sıra veri toplanmasına ilişkin diğer yapılanların 
(örn. laboratuar tabanlı gözetim, korona gündüz bakımı çalışması, acil servislerden rutin 
veriler) (örn. laboratuvar temelli gözetim, Corona-Kita Araştırması, acil servislerden gelen 
rutin bilgiler) akut enfeksiyon süreci hakkında ek bilgi sağlaması hedeflenmektedir. 

Arayıcı epidemiyoloji aracılığıyla sürdürülebilir bir şekilde enfeksiyon kümesi tespiti ve 
enfeksiyon zincirlerinin kırılması için temas takibi yapılması: Salgının mevcut durumu 
eyaletler ve topluluklardaki sağlık çalışanlarının desteklenmesi için halihazırda hayata 
geçirilmiş yöntemlerin etkinliğini göstermektedir: Enfeksiyon yayma potansiyeline sahip 
insanların belirlenmesi ve hastalık takibi yapılması enfeksiyon zincirlerini kırmak için etkin 
yöntemler arasında bulunmaktadır.8,9 Şüpheli vakaları güvenilir ve hızlı bir şekilde tespit ve 
izole etmek, gerekli teşhisleri gerçekleştirmek ve duruma bağlı olarak enfeksiyon koruma 
önlemlerini uygulamak genellikle mümkün olmaktadır. 

Bu yeteneğin pekiştirilmesi ve daha da geliştirilmesi gerekmektedir. Elde edilen deneyimler 
analiz edilmekte ve kapsamlı bilgiler kullanıma hazır hale getirilmektedir. Uygulamaya ilişkin 
yardımlar sunulmaktadır. 

Sağlık otoritelerini desteklemek için gereken kaynaklar şu anda büyük ölçüde zamanla sınırlı 
olan “Sınırlama İzcileri” programından elde edilmektedir. Bununla birlikte, olası 
epidemiyolojik senaryolar, federal eyaletler tarafından ÖGD personelinin sürekli olarak 
önemli ölçüde güçlendirilmesini gerektirmektedir. RKI'nin yeni kurulan ÖGD irtibat noktası, 
ortaklarla birlikte yeni personelin kalifikasyonuna katkıda bulunabilir. 
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Yeterli kişisel koruyucu ekipmanın bulunmasını sağlama: Ayakta tedavi ve yatan hasta alanı 
için, sorumlu kurumlar (yasal sağlık sigortaları, doktorlar, hastaneler, topluluklar, eyaletler, 
federal hükümet dernekleri), olası her duruma karşı hazırlıklı olmak için yeterli yerel stok ve 
depolama imkanı sağlamaktadır. 

Pandemik koşullar altında kapsamlı sağlık bakımı: Başarılı bir stratejinin temel bileşeni, tüm 
semptomatik kişiler için sağlık sistemine engelsiz erişimdir; bu da tüm halk sağlığı ve sağlık 
bakım tesislerinin kolaylıkla kullanılabilmesi anlamına gelmektedir. Aynı zamanda, gelecekte 
varsayılacak tüm epidemiyolojik senaryolarda (yani virüsün farklı yayılma modellerinde), 
ayakta ve yatan hasta bazında kapsamlı sağlık hizmeti belirleyicidir. Bu amaçla, özellikle 
gerekli yoğun kapasitelere ilişkin önceden elde edinilmiş deneyimler sürdürülebilir bölgesel 
tedarik planlamasına izin verecektir. Sağlık hizmetlerinin alınmasındaki kısıtlamalar yük 
azaltılmasına gidilerek gerçekleştirilebilir olmalıdır.10 Hem yatan hastalar hem de ayakta 
tedavi uygulanan hastalar için enfekte olan hastalardan ayrı bir biçimde ve sürekli olarak 
tedavi sağlanmalıdır. 

İnfluenza ve pnömokoklara karşı aşıların mevcut hale getirilmesi ve özellikle risk 
gruplarında yüksek düzeyde aşılama kapsamına ulaşılması: Önümüzdeki aylarda içinde 
bulunacağımız soğuk mevsimde diğer solunum yolu hastalıklarına karşı etkili aşılama 
pandeminin kontrolünde belirleyici rol oynayacaktır. Ek teşhis yapılmadan, bu hastalıkların 
klinik tablosuna bakılarak COVID-19'dan yeterli kesinlikle ayırt edilmesi her zaman mümkün 
değildir. İnsanları koruma ve sağlık sistemini rahatlatmada en büyük etki STIKO önerilerine 
uygun olarak özellikle risk gruplarında influenza (grip) ve pnömokok aşılama oranlarının 
artırılmasıyla sağlanabilir. Grip ile ilgili olarak, hastanelere, huzurevlerine ve yaşlılara yönelik 
tesislere bulaşmasını önlemek için hastalık tehdidine özellikle maruz kalan ve epidemiyolojik 
açıdan önemli meslek gruplarında (tıp ve bakım personeli, diğer sağlık çalışanları) yüksek 
aşılama oranlarına ulaşılması sağlanmalıdır. 

SARS-CoV-2'ye karşı bir aşılama stratejisi geliştirme: Etkili ve güvenli bir aşı hemen mevcut 
olmasa bile ülke çapında bir aşılama kampanyası hazırlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak 
bugün depolama, soğuk zincirler, dağıtım lojistiği, uygulama, öncelikli hedef gruplar ve aşı 
güvenliği ve etkinliğinin kapsamlı bir şekilde izlenmesi için uygulanabilir konseptler geniş 
uygulama bağlamında geliştirilmektedir. Buna yönelik planlamalar, federal ve eyalet 
düzeyinde çeşitli aktörlerin ve kurumların yanı sıra Daimi Aşılama Komisyonu ve Ulusal Aşı 
Yönlendirme Grubunun katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Aşıların ülke çapında ve nüfusun 
tamamı için hemen hazır olmayacağı varsayılabilir. Bu nedenle aşılama işlemi planlı ve 
koordinasyon içinde bir sırayla adım adım gerçekleştirilecektir. Dezenformasyon ve 
efsanelerin oluşmasını önlemek ve insanların bilinçli aşılama kararları vermesini sağlamak 
için, aşılamanın başlatılması mümkün olduğu kadar erken ve ilgili paydaşların katılımıyla 
birlikte yüksek iletişim içinde desteklenmelidir. 

Operasyonel hedefleri içeren bu katalog eksiksiz olma iddiası taşımamaktadır. 

Almanya'nın pandemiyi ancak tüm bu farklı unsurların etkileşimi yoluyla yönetebileceğini 
vurgulamak gerekmektedir. Bu stratejide ana hatlarıyla belirtilen faaliyetlerin uygulanması, 
bir bütün halinde toplum için bir hedef olarak anlaşılmalıdır. 

_______________________________________ 
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