
İnsanlarla aranızda en az 2 

metre mesafenizi koruyun -

sağlıklı görünseler bile. Kendi

lokal topluluğunuzun ve yerel

otoritelerin evden çıkmanızla

alakalı kurallarını öğrenin ve

bunlara uyun.

Mümkün olduğunca evde

kalın, tabii ki hastaneye

gitmeniz gerekmiyorsa! 

Yemekten veya yemeği

hazırlamadan önce, 

hapşırdıktan, öksürdükten

veya herhangi bir kamusal

alandan döndükten sonra

ellerinizi su ve sabunla en az 20 

saniye boyunca yıkayın. 

Ellerinizi su ve sabunla

yıkayamadığınız durumlarda

içinde en az %60 oranında alkol

bulunan antiseptik

temizleyicilerle ellerinizi

temizleyin. 

Ağzınıza, burnunuza ve

gözlerinize dokunmaktan

kaçının. 

Virüs bazı yüzeylerde bir kaç

gün yaşayabiliyor. Bu 

yüzeylere dokunduktan

sonra elinizle yüzünüze

dokunursanız enfekte olma

ihtimaliniz çok yüksek.

En az %70 oranında alkol

içeren temizleyicilerle veya

seyreltilmiş çamaşır suyu ile sık

kullandığınız eşyaları (telefon, 

anahtar, tablet, kapı kolu ve TV 

kumandası vb) temizleyin.

Sıkça dokunulan

yüzeyleri temizleyin

ve dezenfekte edin.

Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı

olanlar daha büyük bir riske sahip

ve mutlaka kendilerini nasıl

korumaları gerektiğine dair

doktorlarından bilgi almaları

gerekiyor. Acil durumda iletişime

geçeceğiniz insanların listesini

çıkarın ve evinizde hastalığa

yakalanmış aile üyelerinin

kalabileceği ayrı bir yer tahsis edin. 

Kendinizi ve sevdiklerinizi

nasıl koruyacağınızı

düşünün.

Koronavirüs en çok enfekte

olmuş insanların başkalarının

yanında hapşırması veya

öksürmesiyle yayılır.

Hapşırmanız veya

öksürmeniz halinde ağzınızı

ve burnunuzu bir peçete

veya dirseğinizle kapatın. 

Medikal destek almanız gerekmedikçe evde

kalın. Ağır semptomlarınız varsa 112’yi arayın.

Ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve

su ile yıkayın (veya en az %60 oranında alkol

içeren temizleyiciler kullanın).

Öksürürken ve hapşırırken ağzınızı ve

burnunuzu dirseğinizle veya kolunuzla kapatın.

KOVID-19 hakkında bilgi edinmeye devam

edin. Yerel sağlık örgütlerinizin ve Dünya

Sağlık Örgütü’nin internet sitelerinden verilen

uyarıları takip edin (CDC, WHO).

Ailenizle ve arkadaşlarınızla telefon veya

görüntülü konuşma teknolojileri üzerinden

iletişiminizi sürdürün.

BUNLARI YAPIN
Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayın veya

kalabalıktan kaçının.

Doğrudan elinize hapşırmayın.

Güvenilir olmayan ve doğrulanmamış

kaynaklardan bilgi almayın.

Birbirinize hastalık bulaştırma riskinizi

azaltmak için ailenizi ve arkadaşlarınızı

ziyaret etmeyin.

BUNLARDAN KAÇININ

KOVID-19’in Yayılmasını Önleyin
KOVID-19 Sağlık Okur-Yazarlığı Projesi tarafından Harvard Sağlık Yayınları’nın işbirliği ile hazırlanmıştır.
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