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Yeni Koronavirüs (Covid - l9)
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YENİ KORONAVİRUS
NEDıR?

Yeni Koronavirüs solunum yolu enfeksiyonu yapan
bir virüstür.
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BELİRTİLERİ
NELERDıR?

Yeni Koronavirüsün kuluçka süresi 2 ila 14 gündür.
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En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve
solunum sıkıntısıdır.

Şiddetli va kala rda zatü rre, ağ ır solunum yetmezliği,
böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir.
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NELER YAPİLMALİDİR?
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Bağışıklık sistemini
güçlendirmek için dengeli
ve sağlıklı beslenilmelidir.
Gıdalar tüketilmeden önce
iyice yıkanmalıdır.
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El hiİyenine önem verilmelidir.
Eller en azZl saniye boyunca sabun
ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun
olmadığı durumlarda alkol içerikli el

antiseptiği kullanılmalıdır.

Sınıflar ve iş yerleri başta olmak
üzere kapalı alanlar sık sık
havalandırılmalıdır.
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TANlsı NASıL KoNuLuR?
Yeni Koronavirüs'ü tespit edebilmek
için gerekli olan moleküler testler

Halk Sağlığı Genel MüdürIüğü
laboratuvarlarında çalışılmaktadır.
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l ONLEMEK VEYA
TEDAVİ ETMEK içiN

ain iı-nç vAR MıDıR?
Halen hastalığa özel

bilinen bir tedavi yoktur.

Hastanın genel durumuna göre

gerekli destekleyici tedavi
uygulanmaktadır.

ooo@
/SaglikBakanligi

ı

I

l
\

/

§

§

e
e
§

saglik.gov.tr

ülkemizde mevcuttur.
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EVDE BAK|LAN HAYVANLAR
yENi KoRoNAvinüs
BuLAşTıReeiı-in ıüiı
Evde bakılan kedi/köpek gibi evcil
hayvanların Yeni Koronavirüs ile
enfekte olması beklenmemektedir.

Evcil hayvanlarla temas sonrası
her zaman eller su ve sabunla
yıkanmalıdır. Böylece hayvanlardan
bulaşabilecek hastalıklara karşı
korunma sağlanacaktır.
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YENİ KORONAVİRUS

HASTALİĞİ HAKKİNDA
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İNTERNET SAYFAMİZİVE
SOSYAL MEDYA HESAPLAR| MİZİ
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TAK|P EDIN.
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