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COVID-2019 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) GENEL BİLGİLER 

Derleyenler: Dr. Ahsen Kaya, Dr. Derya Çağlayan 

 

Konu ile ilgili bilgiler mevcut süreçte sürekli güncellenmekte olup Sağlık Bakanlığı’nın 

“COVID-19 Yeni Koronavirüs Hastalığı” web sayfasına https://covid19.saglik.gov.tr/ 

linkinden ulaşılarak bilgilerin takip edilmesi uygun olacaktır. 

COVID-19 bulaş yolu ve klinik özellikleri nelerdir?  

- Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Ayrıca hasta bireylerin öksürme ve 

hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin elleri ile temas etmesi sonrasında 

ellerini ağız, burun veya göz mukozasına götürmesi ve temas etmesi ile bulaşmaktadır.  

- Ortalama enkübasyon süresinin 5-6 gün (2-14 gün) olduğu, bazı vakalarda 14 güne kadar 

uzayabileceği gözlenmiştir.  

- Bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir. Semptomatik dönemden 1-2 gün önce 

başlayıp semptomların kaybolmasıyla sona erdiği düşünülmektedir. 

- Vakaların %80’i hastalığı hafif geçirmekte, %20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.  

- Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, öksürük ve dispnedir. Daha ciddi 

vakalarda pnömoni, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm 

gelişebilir. 

- Hastalıktan en çok etkilenen kişiler 60 yaş üstü olanlar, ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan 

kişiler (kalp hastalığı, hipertansiyon, diabet, kronik solunum yolu hastalığı, kanser gibi) ve 

sağlık çalışanlarıdır. 

- Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görülmektedir. Gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti 

konusunda sınırlı bilimsel kanıt olup mevcut kanıtlar COVID-19 enfeksiyonu sonrası hamile 

kadınlar arasındaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin COVID-19 vakalarına benzer 

olduğunu ve hamilelik sırasında COVID-19 ile enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi 

olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını göstermektedir. 

- Fatalite hızı, DSÖ’nün Çin Halk Cumhuriyetine ait COVID-19 raporuna göre % 3,8 olarak 

bildirilmiştir. 

Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) kullanımı nasıl olmalıdır ve genel önlemler nelerdir? 

- Kesin/olası COVID-19 vakaları ile 1 metreden yakın temas halinde olan sağlık çalışanları, 

standart önlemlere yani enfeksiyonu olup olmamasına bakılmaksızın tüm hastalar için 

uygulanan kan ve tüm vücut sıvılarının (ter hariç) bütünlüğü bozulmuş deri ve mukoz 

membranlar ile temas riski durumunda uygun kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması ve el 

hijyeninin sağlanmasına ek olarak, temas ve damlacık önlemlerini almalıdır. Kişisel koruyucu 

malzeme olarak;   

a) Eldiven,  
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b) Önlük (steril olmayan -tercihen sıvı geçirmeyen ve uzun kollu),  

c) Tıbbi maske (cerrahi maske),  

d) En az N95/FFP2 maske (Sadece damlacık/aerosolizasyona neden olan işlem - otopsi ve ölü 

yıkama, aspirasyon, bronkoskopi ve bronkoskopik işlemler, entubasyon, solunum yolu 

numunesi alınması- sırasında kullanılmalıdır), 

e) Yüz koruyucu veya gözlük,  

g) Sıvı sabun,  

h) Alkol bazlı el antiseptiği 

Sağlık kurumları tarafından yeterli miktarda hazır bulundurulmalıdır. Tulum, bone, ayak 

koruyucu hasta bazında karar alınarak, özellikle hastanın vücut sıvı ve sekresyonları ile yoğun 

bir şekilde temasın olabileceği durumlarda kullanılabilir. 

- Sağlık çalışanları KKE'lerin doğru sırada takılması (önlük, maske, gözlük/göz koruyucu, 

eldiven) ve doğru sırayla güvenli bir şekilde çıkarılması (eldiven, gözlük/göz koruyucu, önlük, 

maske) için prosedürleri izlemelidir. Maskenin en son çıkartılması ve sonrasında el hijyeni 

uygulanması ihmal edilmemelidir. 

- Hastaya temas öncesi ve sonrasında el hijyenine dikkat edilmelidir. Ellerde gözle görülür 

kirlenme varsa bol su ve sabunla yıkanır ve kağıt havlu ile kurulanır. Gözle görülür kirlenme 

yoksa su ve sabun yerine alkol bazlı el antiseptiği ile ovalanarak da el hijyeni sağlanabilir. 

Eldivenin bütünlüğünün bozulduğu, belirgin şekilde kontamine olduğu durumda eldiven 

çıkartılarak, el hijyeni sağlanmalı ve yeni eldiven giyilmelidir. 

  

 

Çevresel temizlik ve atık yönetimi nasıl olmalıdır? 

Çevre temizliği ve atık yönetimi ile ilgili personel uygun KKE kullanmalıdır. Atıklar 

enfeksiyöz atık olduğundan tıbbı atık kutusuna atılmalı ve sağlık tesisi politikalarına ve yerel 
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düzenlemelere göre bertaraf edilmelidir. Hastanın bulunduğu ortam ve çevre, enfeksiyon 

kontrol komitelerinin direktifleri doğrultusunda belirlenen kurallara göre temizlenmeli ve 

dezenfekte edilmelidir. Hasta çıkartıları ve sekresyonları ile kontamine olan yüzeylerin 

temizliği “Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma 

Rehberi’ne” uygun olarak sağlanmalıdır.  

Genel öneriler ve vaka görülen ülkelere gidecek kişilerin yapması gerekenler nelerdir? 

- Standart enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri ve solunum sekresyonları ile temas 

önlemleri konusunda eğitim verilmelidir.  

- El hijyeni gibi kişisel hijyenin önemi vurgulanmalıdır. Birimde kullanılacak olan, maske, 

eldiven, koruyucu giysi, gözlük, alkol bazlı el antiseptiği ihtiyacı yönetim tarafından 

karşılanmalıdır. 

- El hijyenine dikkat edilmelidir, sık aralıklar ile temizlenmelidir. Eller yıkanmadan ağız, burun 

ve gözlerle temas edilmemelidir. 

- Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağızın tek kullanımlık kâğıt mendil ile kapatılması, 

kâğıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılmasına dikkat edilmesi 

çevreye hastalık etkenin bulaşmasını azaltmada etkilidir.  

- Muayene sırasında kullanılacak malzemeler hastaya özel olmalı, odanın kapısı kapalı 

tutulmalı ve oda doğal hava akışı ile yeterince havalandırılmalıdır.  

- Yüksek vaka sayısı veya hızlı vaka artışının görüldüğü ülkelere seyahatler mümkünse 

ertelenmeli, zorunluluk durumlarında seyahat planlayanlar için aşağıdaki uygulamalar önerilir: 

      a) Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine 

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

indirmelidir. 

     b) Hasta insanlarla temastan kaçınılmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı) 

     c) Gıda güvenliği önerilerine dikkat edilmelidir (çiğ süt ve hayvansal ürünler tüketmemek, 

çiğ tüketilecek sebze ve meyveleri iyice yıkayarak tüketmek gibi) 

    d) Yabani ve evcil hayvanlar (canlı veya ölü) ile temastan kaçınılmalıdır.  

    e) Yolculuk dönüşü 14 gün içinde ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gelişirse sağlık kuruluşuna 

başvurmaları ve seyahat öyküsünü bildirmeleri gerekmektedir. 
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