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  KORONA HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER   
	 COVID-19	 hastalığı	 yeni	 bir	 koronavirüsün	 neden	 olduğu,	 oldukça	
bulaşıcı	 ve	 ana	 	 semptomları	 ateş,	 kuru	 öksürük,	 yorgunluk,	 kas	 ağrısı	
ve	 nefes	 darlığı	 olan	 bir	 enfeksiyon	 hastalığıdır.	 COVID-19	 hastalığına	
neden	olan	SARS	CoV-2	de	koronavirüs	ailesinden	olup,	 ciddi	 solunum	
yetmezliği	oluşturan	bir	 	virüstür.	 İlk	olarak	Çin’in	Wuhan	şehrinde	 tes-
pit	edilmiştir.	Koronavirüsler,	 insanlar	dahil	olmak	üzere	pek	çok	canlıyı	
enfekte	edebilen	virüs	ailesidir.	Doğal	kaynağı	yarasalardır	ve	gelişimleri	
yarasalarda	şekillenir.	İnsanlardaki	koronavirüslerin	çoğunun	yarasadan	
türediği	kabul	edilmektedir.	
	 Yeni	koronavirüs	hariç	insanları	enfekte	ettiği	bilinen	7	adet	koronavi-
rüs	bulunmaktadır.	Korona	terimi	Latincede	taç	anlamına	gelmekte	olup,		
virüs	adını	bünyesindeki	taç	benzeri	yapılardan	almaktadır.

	 Koronavirusler	genel	olarak	dış	ortama	çok	dayanıklı	 olmayan	virüs-
lerdir.	Ortamın	nem	ve	sıcaklığına,	dışarı	atıldığı	organik	maddenin	mik-
tarı,	 bulaştığı	 yüzeyin	dokusu	gibi	 faktörlere	göre	değişen	bir	 dayanma	
süresi	söz	konusudur.
	 Koronavirüsler	 	 dış	 ortama,	 dezenfektanlara	 duyarlı	 olmakla	 birlikte		
dış	 ortamda,	 özellikle	 cansız	 objelerin	 üzerinde	 bir	 süre	 canlı	 kalabil-
mektedir.	 Bu	 sebeple	 virüs,	 temel	 olarak	 damlacık	 yoluyla	 bulaşmakta	
ayrıca	enfekte	objeler	ellendikten	sonra	ellerin	göze,	buruna,	ağıza	değ-
dirilmesiyle	de	bulaş	görülmektedir.	Klinik	semptomların	başlamasından	
1-2	gün	önce	ve	hastalık	semptomlarından	iki	hafta	sonra	hastaların	so-
lunum	 çıktıları	 bulunabilir.	 Oldukça	 bulaşıcıdır.	 Çoğu	 vakanın	 temastan	
yaklaşık	4	ile	5	gün	sonra	semptomatik	olduğu	görülmüştür.	Semptom-
lar,	 virüse	maruziyet	 sonrası	 2	 gün	 ile	 2	 hafta	 arasında	 ortaya	 çıkabil-
mektedir.

Şekil 1: Koronavirüs yapısı
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	 Hastalığın	başlangıcında;	 	 yorgunluk,	ateş,	 kuru	öksürük,	 kas	ağrıları	
ve	nefes	darlığı	 görülür.	Bunlara	 ek	olarak;	 burun	 tıkanıklığı,	 baş	ağrısı,	
burun	akıntısı,	boğaz	ağrısı,	kusma,	ishal	de	hastalığın	belirtileri	arasın-
dadır.	Hastalardan	tanı	amaçlı	burun	ve	boğazdan	sürüntü	alınır,	radyo-
lojik	görüntülemeler	ve	hastanın	 laboratuvar	değerleri,	genel	şikayetleri	
göz	önünde	bulundurularak	teşhis	konur.	
	 Hastalık	 	genelde	%80	hafif	seyirli,	%15	şiddetli,	%5	ağır	seyretmekte	
bazı	 vakalarda	 hastalar	 yoğun	 bakım	 ünitesinde	 ve	 solunum	 cihazına	
bağlı	olarak	takip	edilebilmektedir.		Hafif	enfeksiyonlar	için	iyileşme	sü-
resi	 yaklaşık	 iki	 hafta	 ve	 ciddi	 hastalık	 için	 üç	 ile	 altı	 hafta	 gibi	 görün-
mektedir.	Ölüm	oranı	ülkelere	göre	değişiklik	göstermekte	olup	ortalama	
%3	civarındadır.	Sıklığı	kesin	olarak	bilinmiyor	olsa	da,		belirsiz	seyreden	
enfekte	kişiler	bildirilmektedir.	

	Hastalığın	 ilk	 bulguları	 genellikle	
kuru	 öksürük	 ve	 ateş	 olarak	 karşı-
mıza	 çıkmaktadır.	 Yaklaşık	 5-7	 gün	
sonra	 akciğer	 fonksiyonları	 bozula-
rak	nefes	darlığı	ortaya	çıkar.	Bunun-
la	 birlikte	 ek	 hastalıkları	 olan,	 daha		
yaşlı	 kişilerde	 nefes	 darlığı	 daha	 er-
ken	ortaya	çıkabilir.	Genç,	altta	yatan	
hastalığı	olmayan	kişilerde	ise	nefes	
darlığının	ortaya	çıkma	süresi	uzaya-
bilir.	
15	 yaş	 altı	 hasta	 ender	 olup	 ço-
cuklarda	 COVID-19	 oranı	 düşüktür.	

Hastaların	%	56’sı	erkek	ve	çoğunluğu	45	yaş	ve	üzerinde	bulunmuştur.	
Hastalığın	ileri	yaşlarda	ve	erkek	hastalarda	daha	ağır	seyrettiği	gözlem-
lenmiştir.	Hastalığın	ciddiyetinin	yaşla	ilişkisi	olduğu	gösterilmiştir.	Aynı	
zamanda	hipertansiyon,	diyabet,	 kardiyovasküler	 rahatsızlıklar,	obezite,	
astım	 gibi	 hastalığı	 olan	 kişilerde	 COVID-19’un	 daha	 şiddetli	 seyretti-
ği	bilinmektedir.	Yaşlı	erkeklerin	hastalanma	ve	yoğun	bakım	ünitesinde	
solunum	cihazına	bağlı	 kalma	olasılığının	daha	yüksek	olduğunu	ve	bu	
durumun	da	hayatlarını	tehdit	edici	bir	durum	yarattığı	gösterilmiştir.
	 Bazı	bilim	adamları	COVID-19’un	mevsimsel	bir	özellik	gösterebilece-
ğini	ve	havaların	ısınmasıyla	azalacağını	düşünürken,	bazı	bilim	adamları	
mevsimden	etkilenmeyeceğini	 düşünmekte,	 hastalığın	 sıcak	bölgelerde	
de	görülmesini	 destekleyici	 bir	 kanıt	 olarak	 sunmaktadırlar.	 Bu	 virüsün	
mevsimsel	bir	özellik	gösterebileceğini	söylemek	için	yeterli	kanıt	yoktur.	
Çin’de	salgın	 kontrolü	sağlanmaya	çalışılırken	dünyanın	değişik	ülkele-
rinde	özellikle	de	Avrupa	ve	Amerika’da	hastalığın	hızla	 yayıldığı	 görül-
müştür.
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 KORUNMA YOLLARI
 1.İzolasyon ve Sosyal Mesafe:
Hastalık	insandan	insana	damlacık	yoluyla	ve	
enfeksiyon	 etkeniyle	 kirlenmiş	 objelerden	 el-
ler	 aracılığıyla	alınarak,	 ağza	buruna	ve	göze	
temas	 ile	 bulaştığı	 için,	 insanlar	 arasında	 fi-
ziksel	mesafenin	 (güvenli	mesafe)	 oluşturul-
ması	ve	ellerin	yıkanması	en	önemli	korunma	
yoludur.	Bu	önlemlerin	yanında	zorunlu	haller	
dışında	evde	kalmak	ilk	yapılması	gerekendir.
	 Hastalığı	taşıyan	bir	kişinin	ortalama	çevre-
sindeki	beş	kişiye	hastalığı	yayabildiği	çalışma-
larda	 gösterilmektedir.	 Koronavirüs	 damlacık	
yoluyla	1-2	metre	mesafeye	kadar	dağılabilir.	
Virüs	boyutları	dolayısıyla	normal	nefes	ile	30–60	cm’	lik	mesafeye	ula-
şabilir.		Hapşırma	ya	da	öksürük		ile	ise	2	metreye	ulaşabilmektedir.	Fa-
kat	bu	damlacıklar	hızla	yere	çökmektedir.	
	 1-2	metrelik	mesafe,	artık	hayatımızda	alışkanlık	haline	gelmesi	gere-
ken	bir	durumdur.	Buna	 “sosyal	mesafe”	denilmektedir	 ve	 “güvenli	me-
safe”	kavramını	 işaret	etmektedir.	Hastalık,	hiç	şikâyeti	olmayan	 insan-
lardan	da	bulaşabileceğinden	yakın	temas	mutlaka	azaltılmalıdır.	Sosyal	
mesafe	 kurallarına	 uymak	 ve	 damlacık	 ile	 bulaşıcılıktan	 korunmak	 için	
gerekmedikçe	 evden	 çıkmamalıyız.	 Kapalı	mekânlardan	mümkün	 oldu-
ğunca	uzak	durmalı,	zorunlu	olmadıkça	seyahat	etmemeli	ve	toplu	taşı-
ma	kullanmaktan	kaçınmalıyız.	 			
	 Sağlıklı	 kişilerin	 korunması	 açısından	en	önemli	 yaklaşım,	 hastaların	
bulunup	 izolasyonlarının	sağlanması	ve	tedavilerinin	yapılmasıdır.	Has-
taların	büyük	kısmı	hafif	ve	asemptomatik	(belirti	göstermeyen)	vakalar	
olup	 bu	 vakaların	 evde	 takip	 ve	 izolasyonu	 da	 yapılmaktadır.	 Ancak	 bu	
durumda	ev	 koşullarının	 izolasyon	 ilkelerine	 uygun	olması	 sağlanmaya	
çalışılmalıdır.	
	 Hastalığın	 kontrolü	 farklı	 ülkelerde	 benzer	
uygulamalarla	 yapılmaktadır.	 Salgının	 başın-
dan	itibaren	uçuşların	durdurularak,	seyahat-
lerin	 kısıtlanması,	 “Evde	 kal”	 çağrısının	 ya-
pılması,	 yurt	 dışından	 gelenlerin	 karantinaya	
alınması,	okulların	kapatılması,	 kafe,	 lokanta,	
sinema,	 tiyatro,	 berber	 gibi	 toplu	 bulunulan	
yerlerin	kapatılması,	evden	çalışma	için	esnek	
mesailerin	 uygulanması,	 şehirlerarası	 yolcu-
lukların	 yasaklanması	 gibi	 bir	 takım	 önlem-
ler	 alınmıştır.	 Toplumdaki	 yaygınlık	 durumu-
na	göre	bölgelerin,	şehirlerin	karantina	altına	
alınması,	 belli	 yaş	 gruplarının	 belli	 tarihlerde	
sokağa	 çıkmalarına	 düzenlemeler	 getirilmesi	
gibi	önlemler	de	gündeme	gelmektedir.	

3K    Koronadan Korkmuyorum, Korunuyorum 4



	 2.Hijyen	ve	Koruyucu	Kullanımı:
El	yıkamak:		Bulaşma	yoluna	karşı	alınacak	önlemler	içinde	el	yıkama	en	
önemlisidir.	El	yıkamak,	elde	bulunması	muhtemel	virüslerin	öldürülme-
sinde	çok	etkilidir.	Elleri	en	az	20	sn.	sabun	ve	su	 ile	yıkamak	yeterlidir.	
Ayrıca	antiseptik	sabunların	kullanılmasına	gerek	yoktur.	Ellerimizi	yıka-
yamıyorsak	 en	 az	 %60	 derece	 alkol	 içeren	 dezenfektanlar	 ile	 ellerimizi	
ovalayarak	temizleyebiliriz.	
	 Bununla	birlikte,	özellikle	ellerimizi	yüzümüze,	burnumuza	ağzımıza	ve	
gözlerimize	temas	ettirmekten	kaçınmalıyız.	Hapşırıp	öksürürken	ağız	ve	
burnumuzu	mendil	 ile	örtmeli,	mendil	olmayan	durumlarda	dirsek	 içiyle	
kapatmalıyız.
 Yüzey	 temizliği: Yüzey	 temizliği	 korunmada	 diğer	 yöntemler	 kadar	
önemlidir.	Sık	 temas	edilen	yüzeyler	sıklıkla	 temizlenmelidir.	Sulandırıl-
mış	çamaşır	suyu	ya	da	alkol	bazlı	deterjanlar	dezenfeksiyon	için	yeter-
lidir.	 Örneğin,	 1	 lt	 suya	 10	 cc	 çamaşır	 suyu	 dezenfeksiyon	 için	 kafidir.	
Masalar,	kapı	kolları,	aydınlatma	düğmeleri	gibi	 temasın	çok	sık	olduğu	
alanların	temizliğine	özen	gösterilmelidir.	Kapalı	mekânlar	da	aynı	şekil-
de	sık	ve	düzenli	aralıklarla	havalandırılmalıdır.	Özellikle	toplu	kullanılan	
tuvaletlerin	 hemen	 hemen	 her	 yerinde	 virüs	
saptanmıştır.	 Bu	 tip	 toplu	 kullanılan	 mekan-
lara	girdiğimizde	daha	dikkatli	davranmalıyız.	
Karton	 kutu,	 plastik	 ve	 çelik	 yüzeylerde,	 pa-
ketlerde	virüs	parçacıkları	bulunmuştur.	Fakat	
virüs	değdiği	 yüzeylerde	hemen	ölmeye	baş-
ladığından	gerçek	 yaşamda	olaylar	 laboratu-
ardan	 farklı	 gelişmektedir.	 Virüs	 yaklaşık	 30	
dakika	 aralıklarla	 bulunduğu	 yüzeyde	 yarıla-
narak	azalmaktadır.	Bu	şekilde	bulaşma	 ihti-
malinin	çok	ama	çok	az	olduğu	düşünülmek-
tedir.
	 Meyve	sebze	gibi	gıdaları	 ise,	bol	su	 ile	yı-
kamak	genel	tedbirler	açısından	yeterli	görül-
mektedir.
	 Eldiven:	 Korunmak	 için	 eldiven	 kullanımı	
tam	 anlamıyla	 yeterli	 değildir.	 Eldiven	 kulla-
nırken	yüzümüze	dokunursak	koruyuculuk	ol-
maz.	Eldiven	kullanmak	insanlar	üzerinde	gü-
ven	duygusu	oluşturup	bulaşıcılığı	arttırabilir,	
yani	hiçbir	şey	el	yıkamak	kadar	etkili	değildir.
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	 Maske:	Mevcut	bilgiler	maske	kullanımının	
virüsün	bulaşmasını	engellediğini	göstermek-
tedir.	 Uygun	maske	 kullanmalı,	 takma	 çıkar-
ma	işlemlerinde	önce	eller	yıkanmalıdır.	Mas-
ke;	 ağız	 ve	 burnu	 tamamen	 kapatmalı,	 arada	
hava	 boşluğu	 kalmamalıdır.	 Maskeyi	 doğru	
kullanmak	 gereklidir.	 Mesela	 burnun	 altına	
indirilmemelidir.	 Maske	 kirlenirse	 veya	 nem-
lenirse	yenisi	 ile	değiştirmeli	ve	çıkartırken	iç	
tarafına	 dokunmadan	 çıkartılmalı,	 çöp	 kutu-
suna	atılmalıdır.	
	 Hastalık	 esas	 olarak	 damlacık	 yoluyla	 ya-
yıldığı	 için	 özellikle	 hasta	 olan	 kişilerin	 ve	
hastaya	 bakan	 kişilerin	 de	 maske	 takması	 önemlidir.	 Ülkemizde	 mar-
ket,	 eczane,	 sağlık	 kuruluşu,	 toplu	 ulaşım	 araçları	 gibi	 yerlerde	 herke-
sin	maske	 takması	 zorunlu	 hale	 getirilmiştir.	 Maske	 kullanımı,	 virüsün	
bulaş	 yoluna	 yönelik	 bir	 bariyer	 oluşturmaktadır.	 Ancak	maske	 takmak	
tek	başına	 kullanıldığında	etkili	 bir	 yöntem	değildir.	 Toplumda	kullanım	
açısından	tıbbi	maske	kısıtlı	olduğunda	kumaş	maskeler	önerilmektedir.	
Bu	maskeler	çamaşır	makinesinde	uygun	şekilde	yıkanmadan	tekrar	kul-
lanılmamalıdır.
 Diğer	temas	yolları:	Temas	ve	solunum	damlacıkları	dışında	dışkı	ve	
idrar	ile	bulaşma	gösterilmemiştir.	Ancak,	alt	temizliği	yapılan	çocuklar-
da	temizliği	yapan	erişkine	bulaş	olabileceği	düşünülmektedir.	Deniz	ve	
havuzlardan	bulaşma	riski	ile	ilgili	bir	bulgu	yoktur.	Burada	önemli	olan,	
havuz	veya	denize	girerken	de	güvenli	sosyal	mesafe	kurallarına	dikkat	
edilmesidir.
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 Korona	Günlerinde	Beslenme	ve	Anne	Sütünün	Önemi
	 Şimdiye	kadar	yapılan	hiçbir	çalışma	anne	sütünde	virüsü	gösterme-
miştir.	Dünya	Sağlık	Örgütü	ve	Türk	Neonatoloji	Derneği	hastalanmış	an-
nelerin	 emzirmelerinin	 devam	 etmesini	 önermektedirler.	 Hasta	 anneler	
bebeklerini	uygun	maskelerle	emzirebilirler	ya	da	uygun		el	temizliğinden	
sonra	sütlerini	sağarak	verebilirler.	Sağılmış	süt,	bakıcılar	tarafından	be-
beğin	beslenmesi	 için	verilebilir.	Süt	sağma	araçları	sabunlu	suyla	dik-
katlice	temizlenmelidir.	Emzirmenin	faydalarına	ek	olarak,	anne	sütü	ko-
ronavirüs	için	koruyucu	faktörler	içerebilir.	Ayrıca	anne	sütüyle	beslenme	
ve	anne	sütü	 yapımını	 desteklemek	sağlıklı	 ve	hasta	 yeni	 doğanlara	ek	
faydalar	 da	 sağlayabilir.	 Eğer	 anne	 bebeğiyle	 emzirme	 de	 dâhil	 olmak	
üzere	 ayrılmak	 istemezse	 maske	 kullanmayı,	 meme	 ve	 el	 temizliğinde	
titiz	olmayı	da	içeren	tedbirlere	uymaya	razı	olmalıdır.
	 Koronavirüse	direk	 etki	 edecek	bir	 beslenme	önerisi	 bulunmamakta-
dır.	Ancak	mevcut	bilgilere	dayanarak	bazı	çıkarımlar	yapılabilir.	 	Doğal	
ve	 taze	gıdaları	 tüketmek	her	zaman	 için	hastalıklardan	korumaya	yar-
dımcıdır.	Taze	sebze	ve	meyveler	içerdikleri	vitaminler	ile	bağışıklığı	artı-
rır.	Örneğin	D	vitamini	düşüklüğü	koronavirüs	enfeksiyonunda	kötüleşme	
riskini	arttırmaktadır.	Bu	sebeple	ya	doğrudan	güneşe	çıkılan	saatler	ço-
ğaltılmalı	ve	bu	şekilde	D	vitamini	alımı	sağlanmalı	ya	da	 	doktor	tavsi-
yesi	ile	ağızdan	destek	tedavisine	başlanmalıdır.	
	 İşlenmiş	 ve	 paketlenmiş	 gıdalar,	 aşırı	 şeker	 içeren	 besinler,	 hazır	 gı-
daların	genel	bağışıklığı	azalttığı	unutulmamalı;	hazır	içecekler	yerine	de	
bağışıklığa	destek	olarak	evde	hazırlanmış	taze	meyve	suları,	ayran	gibi	
doğal	içecekler	tercih	edilmelidir.	
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	 HASTALIK	SÜRECİNDE	YAPILMASI	GEREKENLER	 	 	 	
	 Covid-19	 pandemisi	 2020	 yılına	 damga	 vurarak	 tüm	 dünyayı	 daha	
önce	hiç	görülmemiş	bir	şekilde	etkisi	altına	almıştır.	Bu	pandeminin	en	
az	kayıpla	atlatılması	için	tüm	sağlık	çalışanları	ve	halkın	hastalık	süre-
cinde	nelerle	karşılaşacağını	bilmesi	gerekmektedir.
	 Eğer	ateş,	öksürük,	nefes	darlığı,	boğaz	ağrısı,	halsizlik,	kas	ve	kemik	
ağrısı	vb.	şikayetleriniz	varsa	Covid-19	hastalığına	yakalanmış	olabilirsi-
niz.	Bu	gibi	durumlarda	öncelikle	yapılması	gereken	şey	durumdan	emin	
olmak	için	Covid-19	RT-PCR	testi	yaptırmaktır.	Test	sonucu	pozitif	olup	
hastalığın	ağır	seyrettiği	durumlarda;	pnömoni(zatüre),	solunum	güçlü-
ğü,	nefes	darlığı	gibi	belirtiler	sıklıkla	görülmekte;	kronik	hastalığı	olanla-
rın	tedavisinin	solunum	desteği	ile	hastanede	gerçekleşmesi	gerekmek-
tedir.	 Ancak	 test	 sonucu	 pozitif	 çıkan	 ve	 yukarıda	 belirtilenler	 dışında	
olan	hafif	vakalar,	evde	belirli	kurallar	çerçevesinde	karantina	koşulların-
da	tedavi	edilmektedir.
	 Hafif	vakalarda,	ateş	düşse	bile	öksürük	şikayeti	bir	süre	daha	devam	
edebilir.	 Dünya	 Sağlık	 Örgütü	 (WHO),	 hafif	 seyreden	 vakaların	 iyileşme	
sürecini	 yaklaşık	 14	 gün	 olarak	 belirtmiştir.	 Ancak	 halsizlik	 ve	 öksürü-
ğün	daha	uzun	sürebileceği	de	belirtilmiştir.	Bu	süre	içerisinde	7.	ve	10.	
günden	sonra	nefes	darlığı	 ve	 akciğerlerde	 yanma	hissi	 varsa,	 acil	 tıb-
bi	 yardım	 için	 911	 ya	 da	 112	 aranması	 gerekebilir.	 Durumu	 kötüleşen	
hastalarda	zatüre	ve	oksijen	seviyesi	düşüklüğü	sonrasında	ARDS	(Akut	
Solunum	 Sıkıntısı	 Sendrom)	 gelişmiş	 olabilir	 ve	 hastanın	 yoğun	 bakım	
şartları	altında	yapay	solunum	cihazına	gereksinimi	vardır.	
	 Ancak	çoğu	Covid-19	vakası	hafif	seyreder	ve	evde	iyileşir.	Bu	gibi	du-
rumlarda	hastanın	ve	evde	birlikte	bulunduğu	yakınlarının	yapması	gere-
kenler	vardır.
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	 Hastalar	İçin	Öneriler:
 1.	Evde	Kal:	Test	pozitif	çıktıktan	sonra	ve	
durumu	 ağır	 değilse,	 hastanın	 yapması	 ge-
reken	ilk	şey	evde	kendini	karantinaya	alma-
sıdır.	 Doktorunuzla	 bağlantıda	 kalın,	 doktor	
kontrolü	olmadan	dışarı	çıkmayınız.	Eğer	dı-
şarı	çıkmak	gerekli	ise	toplu	taşıma	araçları-
nı	kesinlikle	kullanmayınız.	
 2.	 İzolasyon:	Hasta	kendini	 evde	karanti-
naya	 aldıktan	 sonra	 yapacağı	 diğer	 adımsa	
kendini	 ev	halkından	ayrı	 tutarak	 izole	 etmesidir.	Dünya	Sağlık	Örgütü-
ne	göre	dışarıda	6	metre	kuralına	uyulması	gerekmektedir;	 çünkü	virüs	
öksürme	ve	hapşırma	yolu	ile	gelen	damlacıklarla	bulaşmaktadır.	Ancak	
evde	aile	fertleri	ile	1.5-2	metrelik	bir	mesafe	konularak	hareket	edilmesi	
gerekmektedir.	
 3.	 El	 Yıkama:	 Mümkün	 oldukça	 ellerimizi	 sık	 sık	 yıkamamız	 gerek-
mektedir.	Ellerimizi	Sağlık	Bakanlığınca	belirtilen	en	az	20	saniyelik	süre	
ile	su	ve	sabunla,	eğer	sabun	ya	da	su	yoksa,	en	az	%60-70	alkol	içeren	
el	dezenfektanı	ile	temizlemek	gerekmektedir.	Hasta	kişinin	bir	yerle	te-
mas	etmeden	önce	 virüsü	bulaştırmasını	 engellemek	 için	 bu	 el	 yıkama	
kuralına	titizlikle	uyması	önem	taşımaktadır.
 4.	Maske	Kullanımı:	Virüs	solunum	yolu	ile	bulaştığından,	hasta	kişi-
nin	bu	virüsü	bulaştırmaması	için	yapması	gereken	en	önemli	şeylerden	
biri	maske	kullanımıdır.	Maske	kullanımı	odadan	çıkılmadan	takılmalıdır.	
Maske	kullanılırken	burun	ve	ağız	 tamamen	kapatılmalıdır.	Yıkanmamış	
ellerle	temas	edilen	maske	bir	daha	kullanılmamalı,	atılmalıdır.	Maskeyi	
çıkarmak	gerektiğinde	ise	kulak	etrafını	saran	ipleri	tutarak	ve	iç	yüzeye	
dokunmadan	çıkarılmalı,	çıkarıldığında	ise	atılmalıdır.	Ancak	2	yaş	ve	al-
tındaki	çocuklarda	maske	kullanımı	boğulma	tehlikesinden	dolayı	öneril-
memektedir.
 5.	Kendinize	İyi	Bakın:	Hastalık	sürecinde	hasta	kendini	düzenli	ola-
rak	takip	etmelidir.	Ateş	ve	ağrı	olursa	Parasetamol	türevi	ilaçlar	kullanı-
labilir.	Dinlenilmeli	ve	bol	sıvı	alınmalıdır.	Doktor	tarafından	verilen	ilaçlar	
aksatılmamalı	 ve	 kronik	 hastalıklar	 ile	 ilgili	 ilaçlar	 doktora	danışmadan	
kesilmemelidir.	 Virüs	 solunum	 yolunu	 ve	 özellikle	 akciğerleri	 etkilediği	
için	hızlı	bir	iyileşme	süreci	için	kesinlikle	sigara	kullanılmamalıdır.
 6.	Ortak	Eşyaların	ve	Alanların	Kullanımı: Hasta	kişinin	virüsü	ev	hal-
kına	bulaştırmasını	önlemek	için	yapılması	gereken	diğer	önemli	şey	ise	
eşyaların	ayrılmasıdır.	Örneğin;	çatal,	bıçak,	tabak	bardak	gibi	ortak	kul-
lanılan	eşyaların	ayrılması	gerekir.	Hasta	kişi	mümkünse	ayrı	 tuvalet	ve	
banyo	 kullanmalıdır.	 Değilse,	 hasta	 kişi	 kullandıktan	 sonra	 dezenfekte	
edilmelidir.
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	 Hasta	Yakınları	İçin	Öneriler:
 1.Evde Kal:	Hasta	 olmasalar	 bile	 hasta	 yakını	 oldukları	 ve	 hastanın	
bakımını	üstlenen	kişiler	oldukları	için	hasta	yakınlarının	da	bulaşma	ih-
timaline	karşı	14	gün	evde	kalması	gerekmektedir.	
 2.İzolasyon: Aynı	evi	paylaşan	kişilerin	Covid-19	hastası	olan	kişi	 ile	
aynı	 ortamda	 bulunmamaya	 ve	 ayrı	 odalarda	 olmaya	 özen	 göstermesi	
gereklidir.	Özellikle	65	yaş	üstü	ve	kronik	hastalığı	olanların	mümkünse	
ayrı	bir	evde	kendilerini	korumaya	almaları		önem	taşımaktadır.
 3.Hijyen: Hasta	yakınlarının	aynı	evde	kalırken	ellerini	kurallara	uygun	
şekilde	düzenli	olarak	yıkamaları	gerekmektedir.	Hasta	odasına	girilme-
mesi;	temizlik	ve	havalandırma	işlemi	gibi	durumlarda	odaya	eldiven	ve	
maske	ile	girilmesi	gerekmektedir.	
	 Hastanın	dokunduğu	yüzeyler;	kapı	kolları,	elektrik	anahtarları	vb.	gibi	
yüzeyler	 çamaşır	 suyuyla	 temizlenmelidir.	Hasta	banyo	ve	 tuvaleti	 kul-
landıktan	 sonra	 tek	 kullanımlık	maske	 ve	 eldiven	 takarak,	 önce	 sabun-
la	sonra	çamaşır	suyu	ile	dezenfekte	edilmelidir.	Hastanın	kıyafetleri	ve	
çarşafları	yıkanırken	yüksek	sıcaklıkta	(60oC)	yıkanmalıdır.
 4.Takip:	Hastanın	durumu	düzenli	 olarak	 takip	 edilmeli;	 solunum	sı-
kıntısı	ve	nefes	darlığı	olduğunda	112	acil	hattı	aranılmalıdır.
	 Hasta	yakınlarının	kendilerini	de	aynı	şekilde	kontrol	etmeleri;	şüpheli	
durumlarda	hasta	 için	uygulanan	süreci	takip	ederek	 izole	halde	hasta-
neye	ulaşmaları	ve	test	yaptırmaları	uygundur.
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	 Koronavirüste	Özel	Gereksinimli	Kişilerin	ve	Çocukların	Durumu 
	 Çocuklarda	hastalık	genellikle	hafif	solunum	yolu	enfeksiyon	bulguları	
ile	 seyretmektedir.	 Ateş	 ve	 öksürük	 yaygın	 olmakla	 birlikte	 çocuklarda	
erişkinlere	göre	ciddi	klinik	seyir	daha	az	görülmektedir.	
	 Çocuklarda	9	yaşın	altında	nadir	vakalar	dışında	ölüm	bildirilmemiştir.		
Ancak	 altta	 yatan	 hastalığı	 bulunan	 çocuklarda	 ciddi	 hastalık	 görülme	
riski	daha	fazladır	ve	gelişen	hastalığın	daha	kötü	seyredebileceği	düşü-
nülmektedir.	Küçük	yaş,	kronik		akciğer	hastalığı	ve	bağışıklık	bozukluğu	
ile	 seyreden	durumlarda	 klinik	 süreç	uzamaktadır.	Özellikle	 kronik	 yük-
sek	 tansiyon	 ,kalp	 hastalığı	 ,	 şeker	 hastalığı	 ve	 kronik	 böbrek	 hastalığı	
olanlarda	 	 problem	 gelişme	 ve	 hastanın	 kaybedilme	 riski	 artmaktadır.			
Astım	ve	allerjik	saman	nezlesi	olanlarda	 riskin	biraz	azaldığı	düşünül-
mektedir.
	 Dünya	Sağlık	Örgütü	daha	önceki	salgınlarda	yaşananlar	doğrultusun-
da		bazı	öngörüleri	ortaya	koymuştur.
•	 Engelli	kişiler	bu	dönemde	sağlık	hizmetlerine	ulaşmakta	zorlanmak-
tadırlar.
•	 İletişim	problemleri	nedeniyle	hastalık	şikayetleri	ve	durumları	hakkın-
da	net	bilgiler	alınamamaktadır.
•	 Genel	tedbirler	dolayısıyla	almak	zorunda	oldukları	eğitimler	ve	prog-
ramlar	aksamaktadır.
•	 Karantina	tedbirleri	aynı	zamanda	normal	gelişim	süreçlerinde	de	geri	
kalmaya	sebep	olmaktadır.	
•	 Pandemi,	özel	destek	gereken	insanlara	müdahale	edilmesi	önceliğini	
değiştirmektedir	ve	ne	yazık	ki	toplumsal	dışlanmaya	maruz	kalma	ihti-
mallerini	arttırmaktadır.
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	 Bu	dönemde	hazırlanan	bilgilendirici	dokümanların	özel	durumu	olan	
kişiler	 için	ayrıca	düzenlenmesi	gereklidir.	Duyma	ve	görme	problemle-
rine	yönelik	broşürler	ve	ses	kayıtları	oluşturulmalıdır.	Sosyal	mesafenin	
korunması	ve	hijyen	 tedbirleri	 ile	 ilgili	 olarak	ayrıntılı,	 anlaşılması	 kolay	
medya	 araçlarıyla	 yayınlanabilecek	 materyaller	 düzenlenmelidir.	 Diğer	
insanlara	 göre	 zaten	 daha	 zor	 olan	 eğitim	 ve	 öğretim	 faaliyetleri	 iyice	
aksamaktadır.	 Bir	 şekilde	 eğitimlerin	 devam	 etmesi	 için	 sosyal	 medya	
araçları	ve	internet	tabanlı	programlar	kullanılmalıdır.	
	 Ayrıca	 süregelen	 hastalıkların	 takip	 ve	 tedavilerini	 ihmal	 etmemek	 ,	
rutin	aşı	uygulamalarını	kesinlikle	ertelememek	gerekir.	Uygulanan	bazı	
aşıların	 çocukları	 Covid-19	 hastalığından	 koruduğu	 düşünülmektedir.	
Düzenli	 kullanılan	 ilaçlar	 kesilmemeli	 ve	 rapor	 zamanlarına	dikkat	edil-
melidir.	 Gelişebilecek	 problemlere	 karşı	 takip	 eden	 doktorlar	 ile	 görü-
şülerek	 planlamalar	 yapılmalıdır.	 Aynı	 şekilde	 değişik	 zorunlukları	 olan	
örneğin	fizik	tedavi	görmesi	gereken	çocuklara	bu	süreç	içinde	evde	yak-
laşımlar	 denenebilir.	 Sağlık	 Bakanlığı	 ile	 görüşülerek	 bu	 özel	 durumlar	
için	nasıl	destekler	alınabileceği	öğrenilebilir.
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KORONA	HAKKINDA	DOĞRULAR	ve	YANLIŞLAR	 	
  
Yanlış:	Bu	virüs	sadece	yaşlıları	etkiler.
Doğru:	 Her	 yaştan	 insan	 enfekte	 olabilir.	 Yaşlılar	 ile	 daha	
öncesinden	astım,	diyabet,	kalp	hastalıkları	gibi	tıbbi	rahat-
sızlıkları	olanlar,	 virüsün	yol	açacağı	ağır	hastalıklara	daha	
yatkın	görünmektedir.	Dünya	Sağlık	Örgütü	her	yaş	grubuna	
korunma	önerileri	yapmıştır.

Yanlış: Virüs	eşyalarda	bulunmaz.
Doğru: virüsün	bakırda	bir	saat,	mukavvada	dört	saat,	çelik-
te	5.6	saat,	plastikte	6.8	saat	canlı	kaldığı	bildirilmiştir.	

Yanlış: Virüs	hayvanlardan	insanlara	bulaşır.
Doğru: Virüsün	yarasa	üzerinden	bulaştığı	düşünülmektedir.	
Virüs	 ilk	 etapta	 hayvanlardan	 bulaşmış	 olsa	 bile,	 özellikle	
evcil	hayvanlar	için	şu	anda	böyle	bir	durum	söz	konusu	de-
ğildir.

Yanlış:  Boğaz	ve	burunda	antiseptik	gargara	kullanmak	vi-
rüsten	korur.
Doğru: Antiseptik	 gargaralar	 gibi	 sıvıların	 boğaz	 ya	 da	 bu-
run	 mukozasına	 uygulanması	 kesinlikle	 koruyucu	 değildir.	
Bu	uygulamalar,	mukoza	bütünlüğünü	bozarak	virüslerin	bu	
bölgelerdeki	hücrelere	tutunmasını	kolaylaştırabilir.

Yanlış:		Eldiven	kullanmak	hastalıktan	korur.
Doğru:		Eldiven	takan	bir	kişinin	korunduğunu	sanarak,	ken-
dini	daha	güvenli	hissetmesi	ve	kirlenmiş	eldivenleriyle	her	
yeri	 ellemesi	 diğer	 insanlar	 için	 risk	 oluşturacaktır.	 Ellerin	
sık	sık	su	ve	sabunla	20	saniye	yıkanması	yeterlidir.

Yanlış: Hastalıktan	korunmak	 için	maske	 takmanız	yeterli-
dir.
Doğru: Maske,	 kişiyi	 virüsü	 kapmaktan	 yeterince	 korumaz.	
Sadece	 kişi	 hasta	 ise	 virüsün	 başkalarına	 bulaştırılmasına	
engel	olabilir.	Korunmada	en	önemli	yöntem	el	 temizliğidir.	
Eller	mümkün	olduğunca	temiz	tutulmalı;	göz,	burun	ve	ağı-
za	götürülmemelidir.
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Yanlış:		El	dezenfektanları	tüm	sorunu	çözer.
Doğru:	 Piyasada	değişik	 isimler	 ile	 pazarlanan	sözde	anti-
septik,	dezenfektan	ve	mikrop	öldürücülerin	çoğu	elleri	iyi	bir	
su-sabun	temizliğinden	daha	çok	koruyamayacaktır.	Ellerin,	
sık	sık	bol	sabunlu	su	 ile	dikkatle,	 iyice	ovularak	yıkanması	
koruyuculuk	 için	 yeterli	 olacaktır.	 Su	 ve	 sabuna	ulaşılama-
yacak	 durumlarda	 70	 derece	 ve	 üzerinde	 bir	 kolonya	 veya	
alkol	bazlı	el	dezenfektanı	da	kullanılabilir.
Sık	el	 temizliği	cildi	kurutarak	egzama	gibi	hastalıklara	ne-
den	 olabilir.	 O	 yüzden	 eller	 günde	 birkaç	 kere	 nemlendirici	
krem	ile	nemlendirilmelidir.

Yanlış:	Sıcak	içecekler	içmek	virüsü	öldürecektir.
Doğru:	Aşırı	sıcak	 içecekler	ağız-boğaz	bölgesini	yakıp	ka-
vurarak	‘koruyucu	epitel	tabakayı’	ve	‘önleyici	bağışıklık	sal-
gılarını’	tahrip	ettiğinden,	faydadan	çok	zarar	verebilir.
 
Yanlış: Hastalıktan	korunmak	 için	sarımsak,	soğan,	 turşu,-
kelle	paça	çorbası	bağışıklık	sistemi	için	şarttır.
Doğru:	 Bağışıklık	 sistemini	 özel	 olarak	 güçlendirdiği	 gös-
terilmiş	 herhangi	 bir	 gıda	 yoktur.	 Önemli	 olan	 sağlıklı	 ve	
dengeli	beslenme	alışkanlığıdır.	Virüslerden	korunmada	ba-
ğışıklık	 sisteminin	 önemli	 olduğu	 doğrudur.	 Bugüne	 kadar	
yapılan	bilimsel	çalışmalarla	bağışıklık	sistemini	güçlendir-
diği	kanıtlanmış	3	uygulama	vardır.	Bunlar,	dengeli	beslen-
me,	yeterli	bir	uyku	ve	düzenli	fizik	egzersiz	şeklindedir.
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Yanlış:	Havaların	ısınması	ile	virüs	ortadan	kaybolacak.
Doğru:	Sıcak	havanın	virüsü	doğrudan	öldürmesi	gibi	bir	du-
rum	söz	konusu	değil.	Ancak	havaların	ısınması	ile	insanlar	
kapalı	ve	havasız	ortamlarda	uzun	süre	vakit	geçirmiyor,	ev-
ler,	 iş	yerleri	daha	 iyi	havalandırılıyor	ve	böylelikle	solunum	
yoluyla	 bulaşan	 virüslerin	 bulaşma	 olasılığı	 azalıyor.	 İkinci	
olarak	 da	 artan	 sıcaklık	 nedeniyle	 virüs	 dış	 ortamda	 daha	
kısa	süre	canlı	kalabiliyor.

Yanlış:	 	Termal	tarayıcılar	COVID-19	ile	enfekte	olmuş	her-
kesi	tespit	eder.
Doğru:	Termal	tarayıcılar	ateşi	yüksek	kişileri	tespit	etmekte	
etkilidir.	Ancak	enfekte	olmuş	fakat	ateşi	çıkacak	kadar	has-
talanmamış	kişileri	tespit	edemezler.
 
Yanlış:	Ultraviyole	(mor	ötesi)	dezenfeksiyon	lambası	koro-
navirüsü	öldürmez.
Doğru: UV	 (mor	ötesi)	 ışınları	 virüsün	yapısını	bozup	öldü-
rür.	Ancak	insan	üzerine	uzun	süreli	uygulandığında	cilt	tah-
rişine	ve	 ışığına	bakıldığında	gözde	görme	bozukluğuna	yol	
açabilir.	Mekan	ve	eşya	sterilizasyonunda	kullanılmalıdır.
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	 ÖZEL	GEREKSİNİMLİ	ÇOCUKLARDA	KORONA	FARKINDALIĞI	
	 Hepimizin	bildiği	 üzere	2019	Aralık’ta	Çin’de	ortaya	çıkan	 virüs	hızla	
tüm	 dünyaya	 yayılmaya	 başladı.	 Türkiye’ye	 ulaşması	mart	 ayını	 buldu.	
Fakat	 bizler	 o	 zamana	 kadar	 haberlerden	 endişe	 içinde	 takip	 ettiğimiz	
virüsü	yanı	başımızda	bulunca	içimizde	olan	endişe	biraz	daha	arttı.	En	
başlarda	sadece	hastalık	belirtileri	ve	olabilecek	etkilerinden	söz	edilir-
ken,	kısa	zamanda	sosyal	mesafe	kavramı	girdi	hayatımıza.	Biraz	daha	
ileri	 safhalarında	 alınan	 tedbirler	 ve	 yapılan	 değişiklikler	 oldu.	 Bu	 hem	
bizi	hem	de	toplumumuzu	psikolojik	olarak	olumsuz	etkilemeye	başladı.	
Başlangıçta	 önlemler	 arasında	 yer	 alan	 evden	 çıkmama	 yani	 karantina	
süresi	zamanla	bir	rutin	haline	geldikçe	kaygı	ve	tedirginlik	seviyesi	daha	
da	arttı.
	 Kaygı:
	 Bu	süreçte	özel	gereksinimli	bireyler	de	dahil	çoğu	insanda	artan	en-
dişe	 hissi	 evde	 kaldıkça	 takıntılı	 hale	 gelen	 davranışların	 ve	 bir	 takım	
kaygılı	 düşüncelerin	 çoğalmasına	 neden	 olmuştur.	 Bizi	 tehdit	 eden	 bu	
durum	karşısında	daha	net	 bilgilere	 sahip	 olmamız,	 bunu	ailemize,	 ço-
cuklarımıza	en	iyi	şekilde	izah	etmemizi	sağlayacaktır.
	 Her	zaman	 için	bilinmeyen	durumlardaki	 riskler	daha	 fazla	kaygı	 ya-
ratacağı	için	bilgi	sahibi	olup	gereğine	göre	davranmak	içimizi	çok	daha	
rahatlatacaktır.	 Çünkü	 öğrendikçe	 yaşananlar	 karşısında	 kontrolümüzü	
arttırır	 daha	güçlü	 hissederiz.	 Kaygıyı	 azaltmadaki	 en	 önemli	 yollardan	
biri	budur.	Anne	ve	babaların	yeni	düzene	ayak	uydurup	çocuklarına	da	
hissettirmesi,	onları	rahatlatıp	evde	iyi	zaman	geçirmelerine	katkı	sağla-
yacaktır.
	 Rutinin	Dışına	Çıkılması:
	 Özel	gereksinimli	çocuklar	diğer	çocuklara	göre	daha	hassastır	ve	bazı	
alışkanlıkların	dışına	çıkıp	düzeni	değiştirmek	onlara	 rahatsızlık	verebi-
lir.	Bazıları	anlam	veremeyerek	hırçınlık	gösterebilir.	Kaygı	seviyesi	artan	
bireyler	 agresif	 davranışlar	 gösterip	 etrafındaki	 kişilere,	 eşyalara	 zarar	
verebilirler.	Endişe	duygusunu	hisseden	bazı	çocuklar	ağlama,	içine	ka-
panıklık,	yeme	bozukluğu,	uyku	düzeninin	bozulması	ya	da	ses	tonların-
da	yükselme	gibi	davranışlar	içerisine	girebilirler.
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	 Doğru	Bilgiye	Erişmek:
	 Kendi	istekleri	gerçekleşmeyen	çocuk	evde	kalma	ya	da	kurallara	uyma	
konusunda	birtakım	 zorluklar	 çıkarabilir.	 Bu	 süre	 içinde	 olur	 olmaz	 her	
türlü	habere	kulak	kabartmak,	bununla	alakalı	konuşmak	hem	kendimiz	
hem	de	çocuklarımız	için	daha	fazla	kaygıya	neden	olabilir.	Bunun	yerine	
gündemi,	 açıklanan	 kesin	 ve	 net	 bilgilerle	 takip	 ederek,	 bunların	 ışığın-
da	olumlu	düşünmek	hem	bizim	hem	de	ailemiz	 için	daha	 iyi	olacaktır.	
Olumlu	düşünerek	 iyi	 vakit	geçirmek	çok	önemlidir.	Çünkü	geçirdiğimiz	
zaman	yapabileceklerimizi	oluşturur.	Hedeflerimiz,	öğrenebileceklerimiz,	
planlarımız	geleceğimizin	umudu	demektir.	
	 Televizyon,	 tablet,	 telefon	gibi	 elektronik	 eşyaların	 kullanım	süreleri-
ne	 dikkat	 edilmelidir.	 Ailece	 hep	 birlikte	 izlenen	 belgesel	 ya	 da	 seçilip	
seyredilen	öğretici	bir	film	ve	bunların	hakkında	yapılan	sohbet,	sorulan	
sorular,	herkesin	fikrini	açıklaması	daha	iyi	bir	aktivitedir.
	 Kaliteli	Zaman	ve	İlgi:
	 Çocuklarımız	için	harcadığımız	zaman	ve	emek	çok	önemlidir.	Özellik-
le,	özel	gereksinimli	çocuklarda	kendi	biliş	ve	becerilerine	yönelik	oyun-
lar	 katılımları	 ve	 ilgilerini	 çekmesi	 açısından	 çok	 önemlidir.	 Çocukları-
mızın	duygusal	anlamda	neye	 ihtiyacı	olduğunu	gözlemleyip	ona	uygun	
anlatımlar	 yapmak,	 enerjisini	 atmak	 isteyen	 çocuğumuzu	 da	 ona	 yön-
lendirmek	olumlu	sonuçlara	ulaşmamızı	sağlayacaktır.	Anlatımlarımız	ya	
da	oynadığımız	oyunlara	her	gün	 farklı	bir	şeyler	ekleyip	düşünmelerini	
sağlayıp	yaratıcılıklarını	geliştirecektir.	
	 Süreden	daha	önemlisi	geçirilen	kaliteli	zamandır.	Bu	zaman	zarfında	
herkes	keyif	alıp	mutlu	olursa	yapılan	aktivite	de	 faydalı	olacaktır.	Pay-
laşımlarımız	için	zaman	seçimi	de	çok	önemlidir.	Çocuğumuz	uykusunu	
iyi	 almış	olmalı,	 karnının	 aç	olmadığı,	 herhangi	 bir	 sıkıntısının	olmadığı	
zamanlar	tercih	edilmelidir.
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	 Çocuğun	Bilgilendirilmesi	ve	Anahtar	Cümleler:
	 Çocuklara	 anlayabilecekleri	 düzeyde	 bilgi	 paylaşılması	 ve	 aklına	 ta-
kılan	 soruyu	 sorabilmesi	 daha	 rahat	 olmalarını	 sağlayacaktır.	 İzah	 edi-
len	durumları	anlayabilen	ve	kuralları	kendince	tekrar	edebilen	çocuklar	
daha	uyumlu	ve	olması	gereken	şekilde	davranış	göstereceklerdir.	
	 Çocuklarımıza	 bu	 durumu	 açıklayabileceğimiz	 en	 kolay	 tanım	 “Has-
talık”	 kavramı	 olacaktır.	 Hastalanmak	 ve	 sağlıklı	 olmak	 için	 neler	 ya-
pılabileceği	 doğrultusunda	 çocuğumuzdan	 fikir	 almak,	 yapılacaklar	 ve	
yapılmaması	 gerekenler	 listesi	 oluşturmak,	 bunları	 bazen	 oyunlarda	
canlandırmak	 onların	 zihinlerinde	 daha	 iyi	 anlam	 kazandırmasını	 sağ-
layacaktır.	Bunları	 idrak	edebilen	çocuklarımızın	kaygı	seviyesi	normale	
dönecektir.
	 Bazen	evde	yükselen	sesler	karşısında	ailenin	daha	sabırlı	olması	ve	
en	az	tepkiyle	yaklaşması,	eğer	yaşanan	bir	olay	varsa	o	esnada	değil	de	
sonrasında	sohbet	şeklinde	anlatması	daha	olumlu	sonuçlar	verecektir.
Konumuzun	ana	başlığı	“Koronadan	korkmuyoruz,	kendimizi	koruyoruz”	
ile	bağlantılı	sözlerle	çocuklarımıza	durumu	anlatmamız	onların	rahatla-
masında	daha	etkili	olacaktır.
	 “Bizler	 evimizde	 güvendeyiz.	 Ellerimizi	 yıkamaya	 temiz	 olmaya	 özen	
gösteriyoruz.	Faydalı	gıdalarla	beslenip	güçlü	oluyoruz.	Zamanımızı	bizi	
geliştiren	bize	bir	şeyler	öğreten	güzel	zamanlar	haline	getiriyoruz.	Sağ-
lıklı	olmak	için	olabildiğince	hareket	ediyoruz.”

	 Mecburiyetleri	Faydaya	Çevirmek:	
	 Birçoğumuz	daha	birkaç	ay	öncesinde	var	olan	yoğun	çalışma	dönem-
lerinden	sonra	evimizde	olmanın,	kendimize	zaman	ayırmanın,	ailemizle	
birlikte	olmanın,	sevdiğimiz	işlere	zaman	ayırabilmenim	bize	değişik	ge-
len	mutluluğunu	 yaşıyoruz.	 Bu	 süreci	 kendimiz	 ve	 çocuklarımız	 için	 en	
verimli	 hale	 getirip	 yaşamımızı	 güzelleştirmek	 bizlerin	 elinde.	 Şimdiye	
kadar	 yapmayı	hayal	 ettiğimiz	ne	 varsa	not	alıp	 yapılabilmesi	mümkün	
olanları	denemek,	şu	anda	tüm	dünyada	evde	oturmanın	avantajları	ola-
rak	sunulmuş	olan	konser,	tiyatro,	sesli	kitap,	müze	ziyaretleri	gibi	daha	
önce	 gerçekleştirmeye	 fırsat	 bulamadığımız	 aktiviteler,	 bilgilerimiz	 ve	
ilgi	alanlarımız	doğrultusunda	izleyebileceğimiz	canlı	yayınlar	bu	sürede	
bize	çok	şey	katacaktır.
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	 YENİ	NORMAL	
	 Dünya	 ülkelerini	 derinden	 etkileyen	COVİD-19	 salgını	 ve	 beraberinde	
oluşan	karantina	süreciyle	birlikte	gündelik	yaşamda	bir	takım	değişim-
ler	olacaktır.	Bu	bağlamda	ülkelerin	yeni	sistemler	kurması	zorunlu	hale	
gelmiştir.	Sağlık,	beslenme,	güvenlik,	ekonomi	gibi	birçok	alanda	toplum	
dinamiğinin	değişmesi;	ebeveynleri	ve	çocukları	normal	yaşantıdan	“yeni	
normal”	olarak	adlandırılan	farklı	bir	geleceğe	yönlendirmektedir.	Bu	dö-
nemde	uyum	problemlerinin	yaşanması	doğal	bir	durumdur.	Çünkü	yeni	
normali	yaşarken,	onun	kendine	özgü	kurallarına	ve	tedbirlerine	uymak;	
çocukları	ve	ebeveynleri	alışık	oldukları	yaşamdan	farklı	bir	yaşama	gö-
türecektir.	Hem	ebeveynde	hem	de	çocukta	hiçbir	şeyin	eskisi	gibi	olma-
yacağına	 dair	 endişeler;	 halihazırdaki	 motivasyonlarını	 kaybetmelerine	
ve	yaşamlarını	sağlıklı	bir	şekilde	sürdürmede	aksaklığa	yol	açabilir.	Ge-
çiş	döneminde	ve	sonrasında	ailelerin	problem	yaşamaması,	çocukların	
eğitimine	ve	gelecek	yaşantısına	en	üst	düzeyde	fayda	sağlayabilmeleri	
için,	ailelere	gerekli	bilinçlendirmeler	yapılmalıdır.	
	 Peki,	yeni	normalin	bizlere	getirdiği	“yeni	kurallar”	nelerdir?	

	 7	Adımda	“Yeni	Normal”
	 1.Önce	Sağlık
	 Sağlık,	 sadece	 fiziki	 olarak	 hasta	 olmama	 durumu	 değil;	 bedensel,	
ruhsal	ve	sosyal	açıdan	iyi	olma	hali	olarak	tanımlanmaktadır.	Karantina	
dönemi	boyunca	insan	sağlığının	korunması	yönünde	alınan	tedbirlerin,	
yeni	normal	düzene	geçişte	de	devam	etmesi	ve	sürdürülmesi	zorunlu-
dur.	 Beden	 sağlığını	 korumaya	 yönelik	 alınan	önlemlerin	 devam	etmesi	
konusunda	 aileler	 görevlerini	 bilmeli	 ve	 aile	 bireyleri	 kişisel	 korumanın	
devam	etmesi	konusunda	yönlendirilmelidir.	Bu	bağlamda	hijyen	kural-
ları;	el-vücut	temizliği,	yaşanılan	çevre	ve	yüzeylerin	temizliği,	evden	çı-
kılması	durumunda	maske	kullanımı;	yeni	normalde	sürdürülmesi	gerekli	
olan	tedbirlerdir.	Temizliğin	yanı	sıra	kişisel	bakım,	karantina	öncesi	dö-
nemden	daha	önemli	hale	gelmiştir.	
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	 Bedensel	 sağlığın	 korunması	 konusunda	 bir	 diğer	 basamak	 beslen-
medir.	Karantina	döneminde	beslenme	alışkanlıklarının	değişmiş	olması,	
vücut	direncini	 ve	bağışıklık	 sistemini	 olumsuz	yönde	etkiler.	Yeni	nor-
mal	dönemde,	tüketilen	besinlerin	vücuda	yararı	göz	önünde	bulundurul-
malıdır.	Evde	kalınan	süre	zarfında	 fiziksel	hareketi	kısıtlanan	bireylerin	
yeni	normalde	kilo	problemleri	yaşaması	normaldir.	Yeni	dönemle	sportif	
aktiviteler	ve	hareket,	önemli	bir	tedbirdir.	
	 Bedensel	korumanın	yanında	ruh	sağlığını	korumak	da	en	az	onun	ka-
dar	önemlidir.	Psikoloji,	 fizyoloji	 ile	 iç	 içedir.	Psikolojik	 iyi	olma	hali,	ruh	
sağlığını	dengede	tutmak,	duygu	durumsal	değişmeleri	yönetebilmek	en	
az	bağışıklık	sistemini	güçlendirici	vitaminler,	mineraller,	spor	aktiviteleri	
ve	ilaçlar	kadar	önemlidir.	
	 Bilim	 insanlarının	 ve	 sağlık	 sistemlerinin	 koruyucu	 aşı	 çalışmalarını	
beklemek	ve	kişisel	sağlığı	sekteye	uğratmak	yanlıştır.	Bireyler	yeni	dö-
nemle	değişen	davranışları	ve	kuralları	sürdürmeli,	yaşam	biçimi	haline	
getirmelidir.	Yeni	kurallara	alışmak	ve	kalıcı	etkilerinin	yaşamın	her	anın-
da	hissedilmesi	için	ailelerin,	sağlık	konusunda	titiz	davranmaları	gerek-
lidir.
	 2.Değişime	Uyum	Sağlamak
	 Gün	geçtikçe	hastalığa	dair	yeni	bulgular,	yeni	bilgiler	öğrenilmektedir.	
Dünya	hızla	değişmekte	ve	başka	bir	yöne	evrilmektedir.	Değişen	dünya	
düzenini	bilmek,	haberdar	olmak	ve	değişime	ayak	uydurmak	ise	bilinç-
lenmenin	 temel	 şartıdır.	 Bu	 sebeple	 ailelerin	 en	 doğru	 bilgiyi	 edinebil-
meleri	 ve	 çocuklara	 bu	 konuda	 rehberlik	 edebilmeleri	 için,	 ülkedeki	 ve	
dünyadaki	gelişmeleri	yakından	takip	etmeleri,	gündemden	uzak	durma-
maları,	doğru	bilgiyi	edinmede	kararlılık	göstermeleri	gerekmektedir.	
	 Unutulmamalıdır	ki,	sürekli	değişen	bir	düzene	kayıtsız	kalmak,	insan-
ları	hiç	de	sağlıklı	olmayan	yollara	ve	yanlış	bilgilendirmeye	yönlendirebi-
lir.	Yanlış	bilgi,	endişe,	panik,	gelecek	kaygısı	gibi	ruhsal	yakınmalara	ve	
bu	psikolojik	unsurların	bedende	dışavurumlarına	neden	olabilir.	Beden	
ve	 ruh	 sağlığını	 korumada,	 en	 doğruyu	 bilmek	 ve	 bildiğini	 uygulamak,	
yeni	normale	geçişte	dikkat	edilmesi	gereken	temel	unsurlardan	biridir.	
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	 3.Sosyal	Mesafe	Her	Zaman	Her	Yerde
	 Karantina	dönemi	boyunca	uzmanlardan	sıkça	duyulan	en	etkili	yön-
tem,	fiziksel	temasın	en	aza	indirilmesiyle	sosyal	mesafe	kuralının	uygu-
lanmasıdır.	 İşe	gitmek	zorunda	olan	veya	dışarı	çıkma	zorunluluğu	olan	
ailelerde,	 eve	 dönüşte	 aile	 bireylerinin	 sağlığını	 korumasının	 en	 önem-
li	 yolu	dışarıda	sosyal	mesafeye	dikkat	etmektir.	Yeni	normal	dönemde	
sosyal	mesafenin	ortadan	kalkması	değişen	sistemde	şu	an	 için	müm-
kün	değildir.	Bu	süreçte	evde	kalan	ailelerin	ve	çocuklarının	sevdiklerine	
ve	 çevreye	 karşı	 duydukları	 özlem	duygusu	yoğun	olabilmektedir.	Unu-
tulmamalıdır	 ki	 yeni	 normal	 dönemde	 hastalık	 riski	 tamamen	 ortadan	
kalkmış	 değildir.	 Can	 güvenliğini	 ve	 sağlığı	 korumak	 için,	 erken	 fiziksel	
temas	tehlikelidir.
	 Karantina	 sonrası	 özgürlüğüne	 kavuşan	 insanların	 sosyalleşme	 ihti-
yacı	sosyal	mesafe	dikkate	alınarak	devam	ettirilmelidir.	Sosyal	yaşantı-
nın	her	anında;	ebeveynler	çocuklarıyla	birlikte	 risk	 taşıyan	mekanlarda	
–hastaneler,	 marketler,	 bakkallar,	 kasaplar,	 alışveriş	 merkezleri,	 ibadet	
yerleri,	 spor	 salonları,	 kafeler,	 lokantalar,	 eğlence	 merkezleri,	 okullar,	
kurslar,	eğitim	merkezleri,	 toplantı	salonları,	 toplu	organizasyonlar,	mü-
zeler,	kütüphaneler,	güzellik	salonları,	berberler-	alınabilecek	tüm	önlem-
leri	almalı	ve	yeni	normalleşen	süreçte	olabildiğince	bu	mekanlara	dahil	
olmamaya	özen	göstermelidirler.	 Yeni	 düzende	 kapalı	 ve	 kalabalık	me-
kanlarda	hijyen	kavramının	belirsizleşmesi,	 çocukları	 için	endişe	duyan	
ailelerin;	kendilerini	iyi	hissedebilecekleri	doğal	mekanlara	geçişinde	rol	
oynamaktadır.	 Bu	 süreçte	 sağlık	 için,	 temiz,	 ferah,	 güvenli	 ve	 kalabalık	
olmayan	yerler	tercih	edilmelidir.
	 4.Ekonominin	Yol	Haritası
	 Karantina	 sürecinde	 sosyal	mesafenin	 bir	 gereği	 olarak	 iş	 yerlerinin	
kapatılması	 veya	 evde	 çalışılması	 yönünde	 kararlar	 alınmıştır.	Ülke	 ge-
nelinde	var	olan	bir	problem	olarak	ekonomi,	kendini	gösterebilir.	Maddi	
kayıplar	 karantina	 süreci	 boyunca	 aile	 içinde	 sorunlara	 neden	 olabilir.	
Ailelerin	bu	süreci	kolaylıkla	atlatabilmeleri	 için	ekonomik	sorunların	bir	
ruh	sağlığı	problemine	dönüştürülmemesi	gereklidir.	Var	olan	ekonomik	
sıkıntılar	 aileyle	 birlikte	 konuşulmalı	 ve	 problemin	 üstesinden	 gelmek	
için	bir	yol	haritası	oluşturulmalıdır.	

3K    Koronadan Korkmuyorum, Korunuyorum 21



	 Karantina	dönemi	Aile	üyelerinin	yeni	normalle	birlikte	tekrar	yaşama	
dahil	edilmesi	ve	 teşvik	edici	atılımlarda	bulunulması,	çocukların	da	bir	
birey	olarak	kendilerini	her	zamankinden	daha	değerli	ve	önemli	hisset-
melerine	 ortam	 hazırlayacaktır.	 Unutulmamalıdır	 ki,	 dengeyi	 sağlamak	
yeni	normalde	her	zaman	olduğundan	daha	önemlidir.	Aksi	durumda	ai-
lede	ortaya	çıkan	maddi	huzursuzluklar,	 sadece	ebeveynlerin	değil;	 ço-
cukların	da	olumsuz	duygulara	kapılmasına	ve	suçluluk	duygusu	hisset-
melerine	neden	olur.	
	 Ekonomik	 gelişmelerin	 insan	 sağlığından	 bağımsız	 ilerlemesinin	
mümkün	 olamayacağının	 bilincine	 varılmalıdır.	 Karantina	 sonrası	 yeni-
den	 çalışılmaya	 başlanması,	 beraberinde	maddi	 sorunların	 da	 ortadan	
kalkmasına;	ruh	sağlığının	düzelmesine	veya	iyileştirilmesine	kadar	uza-
nan	ardıl	bir	süreç	olarak	karşımıza	çıkacaktır.	Gelir	kaybının	sürekli	hale	
geldiği	ailelerde	ise	yeni	dönemle	birlikte	çalışamamaya	bağlı	oluşan	sı-
kıntıların	 giderilmesi	 için	 ilgili	 kurumların	 dayanışma	 içerisinde	hareket	
etmesi	gerekmektedir.

	 5.Eğitim	Ailede	Başlar	
	 Pandemi	 sürecinde	 dünyada	 alınan	 tedbirlerden	 en	 önemlisi	 eğitime	
geçici	süreliğine	ara	verilmesidir.	Ailelerin	sağlık	ve	güvenlik	endişesinin	
bir	getirisi	olarak	gerçekleşen	bu	durumda,	eğitime	evde	devam	edilerek	
öğrencileri	desteklemek	amaçlanmıştır.	Yeni	normal	düzende	insanların	
özgürlüğe	kavuşmasıyla	eğitime	kaldığı	yerden	devam	edilmesi	olayının	
paralel	yönde	ilerleyeceği	düşünülse	de,	sağlığı	ve	güvenliği	koruma	ih-
tiyacı	 doğrultusunda	 kalabalık	 bir	 ortamda	 eğitimin	 tedbirler	 olmadan	
devam	edebilmesi	düşünülemez.	 	
	 Özel	 gereksinimli	 bireylerde	 evde	 eğitim	 durumu	 zorlaşabilmektedir.	
Halihazırda	 devam	 ettikleri	 eğitim	 programlarından	 uzak	 kalmak,	 var	
olan	birikimlerini	de	olumsuz	yönde	etkilemiş	olabilir.	Aile,	durumun	far-
kında	 olmalıdır.	 Yeni	 normalde,	 ilgili	 kurumların	 eğitime	 evde	 çevrimiçi	
platformlarda	devam	etmesi	çok	yararlı	olacaktır.	Ailelerin	çevrimiçi	eği-
tim	 programlarına	 dahil	 olamaması	 durumunda	 eğitimlere	 kendilerinin	
devam	 etmesi	 büyük	 bir	 adımdır.	 Eğitimi	 yaşamlarına	 adapte	 ederken	
bir	 takım	 ihtiyaçların	 varlığı	muhtemeldir.	 Bu	 ihtiyaçların	 başında	 “bilgi	
gereksinimi”	gelmektedir.	
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 Karantina	 sürecinde	 ve	 sonrasında,	 ebeveynlerin	 çocuklara	 yardım-
cı	olabilmesi	 için	öncelikle	kendilerinin	eğitim	alması;	çocuğun	gelişimi	
açısından	oldukça	önemlidir.	Verilecek	olan	eğitimlerin	 içeriği	 geniş	bir	
yelpazede	 karşımıza	 çıkmaktadır.	 Çocukların	 davranış	 biçimlerinin	 iyi-
leştirilmesinden,	 akademik	 becerilerine;	 sanat	 ve	 yaratıcılığı	 canlandır-
ma	çalışmalarından,	kişisel	bakım	ve	öz	farkındalık	eğitimlerine;	beslen-
me	kontrolü	ve	spor	faaliyetlerinden	psikolojik	desteğe	kadar	çok	çeşitli	
içeriğe	sahip	olmalıdır.	
 6. Sen	Güçlüysen	Dünya	Güçlenir
	 Karantina	sürecinin	başlamasıyla	gündelik	hayattan	uzaklaşmak,	dış	
dünyayla	ve	çevreyle	oluşan	kopukluklar,	sosyal	yaşantının	sonlanması;	
insanların	ruhsal	sıkıntılar	yaşamasının	normal	karşılanabileceğini	gös-
termektedir.	 Ailelerin	 bu	 gibi	 durumlarda	 maruz	 kalabileceği	 olumsuz	
duygular,	 çocuklarda	 da	 panik	 ve	 endişe	 görülmesine	 yol	 açabilir.	 Her	
zamankinden	 daha	 yoğun	 hissedilen	 duygular,	 çocuklarda	 olağanüstü	
yorumlara,	gerçeğin	dışında	kalan	betimlemelere	yol	açabilir.	
	 Ailenin,	 bu	 dönemde	 ortaya	 çıkan	 problemlerin	 çözüme	 kavuşması	
için	travmatik	etkiyle	baş	edebilecek	savunma	mekanizmalarını	devreye	
sokması	 gereklidir.	 Anne-baba	 kaygı,	 korku	 gibi	 olumsuz	 duyguları	 yö-
netebilirse,	çocuğa	da	yönetmeyi	öğretecektir.	Bu	süreçte,	ebeveyn	ço-
cuğa	 daimi	 örnektir.	 Ebeveynlerin	 aşırı	 ve	 abartılı	 tutumları,	 çocukların	
güçsüz	ve	savunmasız	hissetmesine	neden	olur.	Ailede	birlik,	beraberlik	
ve	dayanışma	durumlarının	pekiştirilmesi,	yeni	düzene	alışmakta	kilit	rol	
oynayacaktır.	
	 Özel	gereksinimli	bireylerde	güven	duygusu,	travmatik	durumlarda	ol-
dukça	önemlidir.	Defalarca	aynı	soruları	soruyor	olmaları	her	defasında	
size	 güvenip	 güvenemeyeceklerini	 test	 etmeleriyle	 alakalı	 olabilir.	 Ço-
cuklar,	 kısa	 ve	 özensiz	 cümlelerle	 geçiştirilmemeli	 ve	 gündemle	 alakalı	
tüm	 gerçekler	 ciddiyetiyle	 kendilerine	 anlatılmalıdır.	 Bu	 anlatımlar	 ya-
pılırken	 felaket	senaryoları	 sizlere	pek	de	yardımcı	olmayacaktır.	Doğru	
bilgi	verilmesi	ve	zihinlerdeki	belirsizlik	durumunun	giderilmesi	çocukla-
rın	kendilerini	iyi	hissetmeleri	için	önemlidir.	Onlarla	mümkün	olduğunca	
konuşulmalı,	kendilerini	ifade	etmelerine	fırsat	tanınmalıdır.	
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 Birçok	 sosyal	 aktivite	 birlikte	 gerçekleştirilerek,	 gelişimlerini	 pozitif	
yönde	artıracak	durumlar	desteklenmelidir.	Çocuklarda	panik	ve	endişe	
duygularının	 giderilmesi	 üzerine,	 karantina	 sürecinde	 sağlık	 çalışanları	
ve	yetkililerin	canla	başla	çalıştığı	hatırlatılıp,	yeni	düzende	de	doktorla-
rın,	hemşirelerin	kendileri	için	titizlikle	çalışmaya	devam	ettikleri	anlatıl-
malıdır.	Çocukların	 kendilerini	 ifade	 etme	 konusunda	 yetersiz	 kaldıkları	
durumda,	doğru	iletişimin	kurulması	için	ebeveynlerin	gerekli	noktalarda	
uzmanların	 desteğine	 başvurmaları	 gereklidir.	 Aile,	 süreçle	 baş	 edebil-
mek	ve	yeni	düzene	alışma	yolunda	güçlü	olduğunun	farkında	olmalıdır.	
Çocuklarla	birlikte	bir	özel	alan	kurulmalı	ve	yeni	normal	düzenin	belir-
sizliklerinin	güçlü	özel	alana	müdahale	etmesi	engellenmelidir.

	 7.	Farklı	Davranılmasını	Durdur
	 Yeni	 normal	 düzende	 ailede	 gerçekleştirilen	 alışma	 evreleri,	mutlaka	
toplumsal	destekle	pekiştirilmelidir.	Kamuoyu	ve	devlet,	iş	birliği	içerisin-
de	çalışmalı	ve	bu	zor	dönem	sonrası	özel	gereksinimli	bireylerin	adap-
te	 olabilmeleri	 için	 yeni	 sistemler	 ve	 oluşumlar	meydana	 getirilmelidir.	
Özel	gereksinimli	bireylere	yönelik	özel	destek	grupları	oluşturulmalı	ve	
aile	tarafından	teşvik	edilmelidir.	Karantina	süreci	boyunca	günlük	rutini	
bozulmuş	ve	bu	konuda	hassas	olan	bireylerde	bilişsel	mekanizmaların	
iyileştirilmesi	 yönünde	 çalışılmalıdır.	 Tüm	bu	 çalışmalar	 yapılırken	 yeni	
normal	düzende,	özel	gereksinimli	kişilerin	de	bir	birey	olduğu	unutulma-
malı,	 onların	 ruh	 sağlığını	 zedeleyici	 kavramlardan	 ve	 benzetmelerden	
uzak	 durulmalıdır.	 Damgalama,	 insanları	 daha	 iyi	 yapmaz;	 farklılıkların	
göz	ardı	edilmesi	insani	değeri	küçültür.	 	
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	 KORONA	SÖZLÜĞÜ	
 Bulaş:	 İngilizcede	 “disease	 transmission”	 olarak	 geçen,	 hastalığın	
doğrudan	 veya	 dolaylı	 yollarla	 kişiden	 kişiye	 geçmesidir.	 Virüs,	 bakteri,	
parazit	ve	mantar	hastalıkları	 için	bulaş	varlığı	bilinmektedir.	Doğrudan	
bulaş,	kişiden	kişiye	dokunma,	vücut	salgılarının	aktarılması	ile,	veya	do-
kunma/ilişki	olmaksızın	damlacık	taşınması	ile	olur.	COVID	için	damlacık	
yolu	ile	bulaş	ön	planda	olsa	da,	yakın	temasta	ellere,	oradan	yüze	ve	göze	
bulaşma	söz	konusu	olabilmektedir.	Dolaylı	bulaş	ise	hayvandan-insana	
(kuduz	veya	veba	gibi),	veya	hava	yoluyla	(kızamık	gibi)	yayımdır.	Sıtma	
da	anofel	 sivrisinekleri	 üzerinden	yayıldığından	bu	gruptadır.	COVID-19	
için	tuvalet	hijyeninin	yetersizliği	sonucu	fekal-oral	yol	denilen	dışkı	yolu	
ile	yayım	üzerinde	de	durulmaktadır	
 COVID-19:	CoronaVirus	Disease-2019	terimindeki	altı	çizili	harf	ve	ra-
kamların	birleşimiyle	oluşturulmuştur.	Türkiye’de	kısaltma	olarak	 ‘koro-
na’	 terimi	de	kullanılmaktadır.	Koronavirüs	ailesinin	beta	alt	 türlerinden	
SARS-CoV-2	virüsü	ile	ortaya	çıkar.	SARS-CoV-1	virüsü	ise	Uzakdoğu’da	
2002	 sonu	 ve	 2003	 başlarında	 8	 ila	 9.000	 kişiyi	 etkileyip	 %10	 fatalite	
(öldürücülük	derecesi)	oranına	sahip	SARS	olarak	bilinen	hastalığın	et-
kenidir.	COVID-19	bunun	mutasyonlarla	yeni	ortaya	çıkan	türü	olup	Ara-
lık	2019’dan	beri	 tüm	dünyada	hastalığa	ve	ölümlere	yol	 açan	bir	 virüs	
hastalığıdır..	
	 Epidemi	ve	Pandemi
Endemik	(bir	bölgeye	özgü)	olan	hastalıklardan	beklenen	yaygınlığın	üze-
rinde,	 salgın	 denebilecek	 şekilde	 hastalık	 saptanmasıdır.	 Farklı	 deyişle	
epidemi;	 bir	 topluluk	 veya	 bölgede	 görülen	 salgın,	 pandemi	 ise	 birçok	
kıtayı	 içerecek	 şekilde	 değişik	 ülkelerde	 epidemilerin	 yaygın	 olarak	 gö-
rülmesi	 şeklinde	 tanımlanabilir.	Örneğin	COVID-19	Aralık	2019	ve	Ocak	
2020’de	Çin’de	bir	epidemi,	ancak	daha	sonra,	biraz	gecikmiş	olarak	11	
Mart	2020’den	itibaren	pandemi	olarak	kabul	edilmiştir.	
	 İnsan	 topluluklarında	bir	 viral	 salgının	 pandemi	 olarak	 tanımlanması	
için	üç	kriter	aranmalıdır:
	 1.Yeni	bir	virüs	olmalı,
	 2.İnsandan	insana	kolay	ve	sürekli	bir	şekilde	bulaşmalı,
	 3.Çok	sayıda	ülkeyi	etkilemelidir.
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	 Epidemilerde	 sıklıkla	 2-3	 haftada	 peak	 (zirve)	 düzeyi	 görülür	 ve	 5-6	
hafta	sürer.	Tüm	ayaktan	ve	yataklı	tedavi	kurumlarına	başvurular	artar,	
bazen	kurum	kapasiteleri	aşılabilir.	
 Filyasyon:	“Dosyalama”	sözcüğünün	Fransızcasıdır	(ing.	Filing).	Tanı-
sı	doğrulanmış	olgular	 için	birer	dosya	açıp	kayıtlarının	 tutulması,	 tele-
fon	 ile,	 veya	ev	ziyareti	 ile	durumlarının	 izlenmesi,	 ilaçlarını	almalarının	
sağlanması,	komplikasyon	gelişiminde	hızlı	müdahale	edilmesinin	sağ-
lanmasıdır.	 Filyasyon	 ‘temaslı	 izlemi’nin	 yapılabilmesi	 için	 de	 önkoşul-
dur.	COVID-19	 için	Halk	Sağlığı	Genel	Müdürlüğü	 (HSGM)	bünyesindeki	
ekipler	tarafından	yürütülmektedir.	
 Karantina:	 İtalyanca	 ‘40	 gün’	 anlamındaki	 sözcükten	 günümüze	 ev-
rilmiştir.	Orta	çağda	veba	ve	18.	Yüzyılda	kolera	gibi	önemli	ve	öldürücü	
salgınların	dünyada	büyük	çapta	ölümlere	yol	açtığı	zamanlarda	limana	
gelen	ticaret	gemilerinin	40	güne	kadar	limanda	bekletilerek	sonrasında	
sağ	kalanların	karaya	ayak	basmalarına	ve	yüklerini	boşaltmalarına	izin	
verilirdi.	Yolcularla	 ilgili	olarak	bilinen	 ilk	karantina	uygulaması	1377’de	
Venedik	ve	Dubrovnik’te	yapıldı,	ilk	karantina	ortamı	ise	1423	yılında	Ve-
nedik	açıklarında	Santa	Maria	di	Nazareth	adasında	kuruldu.	
	 Anadolu’da	 en	 aktif	 ticaret	 limanlarından	 olan	 İzmir	 Urla’da	 bulunan	
bir	 ada	bunun	 için	 kullanılmış	 olup,	 gelenlerin	 giysi	 ve	 çoğu	 kişisel	 eş-
yalarının	 da	 yakıldığı,	 bu	 yolla	 risklerin	 en	 aza	 indirildiği	 bilinmektedir.	
Adanın	sonradan	resmi	konumu	değişse	de	halk	arasında	hala	“Karanti-
na	Adası”dır.	Çanakkale	ve	İstanbul’da	da	karantina	çadırları	veya	adalar	
kullanılmıştır	(örn.	Kızkulesi).	
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 Morbidite:	Latince	‘morbus’	(hasta,	aciz)	kökünden	gelip	tüm	batı	dil-
lerinde	aynı	kökten	türetilmiştir.	Günlük	tıp	terimleri	içinde	belirli	bir	top-
luluk	 içinde	 ve	 belirlenmiş	 bir	 zaman	diliminde	bir	 hastalığa	 yakalanan	
hastaların	sayısı	 (veya	 toplam	nüfusa	oranı)	şeklinde	kullanılır.	Örneğin	
diyabetin	toplumdaki	(morbidite)	oranı	%8	ila	10	orasındadır.	
 Mortalite:	Latince	‘mortis’	(ölü)	kökünden	gelip	hemen	tüm	batı	dille-
rinde	aynı	kökten	türetilmiştir.	Genel	nüfus	içinde	belli	bir	hastalığa	bağlı	
ölüm	 sayısı	 veya	 oranını	 vermek	 için	 kullanılır.	 Bu	 oran	 sadece	 olgular	
içindeki	 ölüm	 oranı	 değildir.	 Tıbbi	 pratikte	 “bir	 hastalığa	 sahip	 olgular	
içinde	 ölüm	 veya	 iyileşme	 ile	 sonuçlananların	 içinde	 ölenlerin	 oranı”-
dır.	Örneğin	30	Nisan	2020	 itibarıyle	dünyada	COVID-19	mortalite	oranı	
%18.5’tir	 (ölen	228.000,	 iyileşen	1.005.000).	Belli	 bir	 zaman	dilimindeki	
oran	alınırsa	mortalite	hızından	söz	edilebilir,	
 Sosyal	mesafe:	Fiziksel	uzaklık	 terimi	de	aynı	kavramı	anlatmak	 için	
kullanılabilir.	 Hasta	 bir	 kişinin	 yaydığı	 damlacıkların	 ancak	 birkaç	 adım	
kadar	havada	kalıp	yere	düştüğü	kabul	edildiğinden,	bulaş	olasılığının	en	
aza	 indirildiği	 1.80	m	çoğu	araştırmada	güvenli	 kabul	 edilmiştir.	 Ancak	
hasta	kişi	öksürdüğünde	bu	uzaklığın	 iki	 katına,	hapşırdığında	 ise	daha	
da	fazla	uzaklığa,	7-8	metreye	kadar	damlacık	fırlatabilmektedir.	Bu	ne-
denle	 ideal	 fiziksel	 uzaklığın	 ancak	 öksürme-hapşırma	 olmadığında	 ve	
maske	kullanıldığında	geçerli	olduğu	düşünülmelidir.	
 Temaslı	 izlemi:	Tanılı	ve	şüpheli	olgularla	bir	şekilde	 teması	olan	bi-
reyleri	saptayıp	izlemek,	belli	durumlarda	test	yapılmasını	sağlamak,	ka-
rantina	kararı	vermek,	ileri	inceleme	ve	tedavilerini	başlatmak.	
 Yandaş	hastalık:	Tıpta	“komorbidite”	teriminin	Türkçeleştirilmiş	hali-
dir,	eşlik	eden	veya	yandaş	hastalık,	başka	bir	hastalığa	ek	olarak	görü-
len	diğer	hastalık	anlamındadır.	Örneğin,	obezite	çoğu	zaman	“komorbid”	
kalp-damar	 hastalıkları	 ve	 diyabet	 nedeniyle	 beklenen	 yaşam	 süresini	
kısaltmaktadır.	
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ÖZEL	ÇOCUKLAR	İÇİN	ÖZEL	UYGULAMALAR	ve	DESTEK	PROGRAMLARI
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	 Korona	sürecinde	eğitime	ve	rehabilitasyon	hizmetlerine	ara	verilmesi	
nedeniyle	özel	gereksinimli	 çocukların	akademik	seviyeleri	 ve	bağımsız	
yaşam	becerilerini	 kaybetmemesi	 için	Sağlık	Bakanlığı,	Milli	 Eğitim	Ba-
kanlığı,	 Aile	 Çalışma	 ve	 Sosyal	 Hizmetler	 Bakanlığı	 başta	 olmak	 üzere	
çeşitli	kurumlar	tarafından	özel	uygulamalar	geliştirilmiştir.	Ebeveynlerin	
evlatları	 için	 bu	 uygulamaları	 kullanmaları	 ve	 evlatlarının	 kullanmasına	
aracılık	 etmeleri,	 hem	korona	gündeminde	hem	de	 korona	 sonrası	 yeni	
normal	dönemde	kayıpları	aza	indirmelerini	sağlayacaktır.	
	 İnternet	 üzerinden	mobil	 olarak	 kolayca	 erişilebilecek	 bu	 uygulama-
lardan	bazılarını	aşağıda	bulabilirsiniz.	(Android	uygulamalara	ait	linkler	
eklenmiş	olup,	aynı	uygulamaların	ios	versiyonları	da	bulunmaktadır.)
● 
Milli Eğitim Bakanlığı – Uzaktan Eğitim Materyalleri
http://www.eba.gov.tr/arama?q=%C3%B6zel%20e%C4%9Fitim
https://orgm.meb.gov.tr/www/ozel-egitim-uzaktan-egitim-icerikleri/icerik/1319
https://orgm.meb.gov.tr/www/ozel-egitim-videolari/icerik/1312
https://orgm.meb.gov.tr/www/psikososyal-bilgilendirme-rehberi/icerik/1314
http://orgm.meb.gov.tr/ekutuphane/anasayfa/

● 
Milli Eğitim Bakanlığı – Özelim Eğitimdeyim Uygulaması
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meb.ozelimegitimdeyim&hl=tr

● 
Milli Eğitim Bakanlığı – EKPSS Uygulaması
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meb.ekpssmebozel1

● 
Sağlık Bakanlığı – Özel Çocuklar Destek Sistemi
https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.saglik.ozelcocuklardestek

● 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
https://ailevecalisma.gov.tr/media/45956/korona-kolay-okunur-rehber-iv.pdf

https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/46689/eyhgm-otizmli-bireye-sahip-ai-
lelere-yonelik-koronavirus-bilgilendirme-rehberi-vii.pdf

https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/46205/ozel-gereksinimli-bireylere-yo-
nelik-koronavirus-bilgilendirme-rehberi.pdf

https://ailevecalisma.gov.tr/media/46160/isitme-engelli-rehber9.pdf

http://www.eba.gov.tr/arama?q=%C3%B6zel%20e%C4%9Fitim
https://orgm.meb.gov.tr/www/ozel-egitim-uzaktan-egitim-icerikleri/icerik/1319
https://orgm.meb.gov.tr/www/ozel-egitim-videolari/icerik/1312
https://orgm.meb.gov.tr/www/psikososyal-bilgilendirme-rehberi/icerik/1314
http://orgm.meb.gov.tr/ekutuphane/anasayfa/ 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meb.ozelimegitimdeyim&hl=tr 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meb.ekpssmebozel1 
https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.saglik.ozelcocuklardestek 
https://ailevecalisma.gov.tr/media/45956/korona-kolay-okunur-rehber-iv.pdf
https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/46689/eyhgm-otizmli-bireye-sahip-ailelere-yonelik-koronavirus-bilgilendirme-rehberi-vii.pdf
https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/46689/eyhgm-otizmli-bireye-sahip-ailelere-yonelik-koronavirus-bilgilendirme-rehberi-vii.pdf
https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/46205/ozel-gereksinimli-bireylere-yonelik-koronavirus-bilgilendirme-rehberi.pdf
https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/46205/ozel-gereksinimli-bireylere-yonelik-koronavirus-bilgilendirme-rehberi.pdf
https://ailevecalisma.gov.tr/media/46160/isitme-engelli-rehber9.pdf
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