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Koronavirüs (2019-nCoV) hastalığı,  ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının 

sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan 

araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. Salgın başlangıçta bu bölgedeki 

deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana 

bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin 

diğer eyaletlerine yayılmıştır. Bulaşma:Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan 

damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere 

dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs 

alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir. Akut solunum yolu 

enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs 

(2019-nCoV) hastalığı için de geçerlidir.  

Vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar: 

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

tüketilecek sebze ve meyveleri iyice yıkayarak tüketmek gibi). 

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

•El hijyenine dikkat edilmelidir, sık aralıklar ile temizlenmelidir. Eller en az 20 saniye 

boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el 

antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun 

yeterlidir.  

•Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağızın tek kullanımlık kâğıt mendil ile 

kapatılması, kâğıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılmasına dikkat 

edilmesi,  

•Özellikle solunum enfeksiyon bulguları (ateş, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, 

öksürme, boğaz ağrısı gibi) varlığında, öksürük ve hapşırma sırasında yukarıda belirtilen 

uygulamalara dikkat edilmesi, ellerin sık olarak yıkanması, hasta kişilerin mümkünse 

kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnun kapatılması, 

mümkünse tıbbi maske kullanılması önerilmektedir. Hasta olmayan kişilerin maske 

takmasına gerek yoktur.  

•Yurt dışından dönen vatandaşlarımız 14 gün süre ile evde kalmalı, bu süre zarfında 

ziyaretçi kabul etmemeli, ev içinde kullandığı kişisel eşyaları yalnız kendisi kullanmalı, 

zorunlu hallerde ise tıbbi maske kullanılmalı 

• Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir 

viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında 

burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı 

durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek 

zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması 

önerilmektedir. Buna istinaden; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs  
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Danışma Kurulunun Kararları doğrultusunda okulların ve kamu kurumlarının temizliğinde 

su ve deterjanla standart temizlik yapılmasına dikkat ve hassasiyet gösterilmesi, özellikle 

eller ile sık dokunulan yüzeyler kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, tuvalet ve lavabo 

temizliğine dikkat edilmelidir. 

•Dezenfekte işlemlerinde günde enaz bir kez sulandırılmış çamaşır suyuyla (1:100 normal 

sulandırma)(Sodyum Hipoklorit Cas No:7681-52-59) temizlenir. 

•Belediye Başkanlığı tarafından toplu yaşanılan yerlerin sürekli olarak (Otogar, 

Kahvehaneler,duraklar, parklar, bahçeler, umumi tuvalet vb.) ve toplu kullanılan araçların 

(Halk otobüsleri,ticari taksilerin vb.) servis bitiminde sonra dezenfekte edilmesine, çöplerin 

biriktirilmeden sık aralıklarla toplanması ve çöp konteynırlarının dezenfekte edilmesine,  

•İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı tüm kamu ve özel sağlık kurumlarının her gün dezenfekte 

edilmesi, bu konuda toplum bilinci oluşturmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 

hazırlanan afişleri ,broşür ve kamu spotlarının dağıtılmasına, gerekli eğitimlerin verilmesine, 

•İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm kamu ve özel eğitim kurumlarının her gün 

dezenfekte edilmesine, özellikle eğitim saatleri bitiminden sonra tüm eğitim alanlarının 

dezenfekte edilmesine, okul lavoba ve tuvaletlerinde sürekli olarak el sabunlarının 

bulundurulmasına,teneffüslerde sınıfların muhakkak havalandırılmasına, İl Sağlık 

Müdürlüğünden veya Sağlık Bakanlığı web sitesinden temin edilen afiş, broşürlerin ve kamu 

spotunun dağıtılması, uyulması gerekenler hakkında öğrencilerin,öğretmenlerin ve velilerin 

bilgilendirilmesine, okul servislerinin de her servis bitiminde dezenfekte edilmesine, 

•İl Özel İdaresine bağlı tüm köylerde özellikle çöp toplanma hususunda hassasiyet 

gösterilmesi çöplerin biriktirilmemesi konteynırlarının dezenfeksiyonun yapılmasına, 

•İl müftülüğüne bağlı kurumların (Camii, kuran kursları vb.) gerekli dezenfeksiyonun 

yapılmasına, camiler de konu ile ilgili hutbe verilmesine, 

•Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı 

bulunan tüm meslek kuruluşlarının konu ile bilgilendirilmesi ve gerekli  önlemlerin 

alınmasının sağlanmasına, 

•Süleyman Demirel Üniversitesi ve Uygulamalı Bilimler Üniversitesi  Rektörlükleri 

tarafından eğitim alanları, sosyal alanlarda ve öğrenci yurtları gibi toplu yaşanılan alanlarda 

dezenfeksiyon yapılması önlemlerinin alınıp konu ile ilgili personel ve öğrencilerin 

bilgilendirilmesine, 

•İl Göç İdaresi Müdürlüğünce takip edilen Göçmen ve yabancı grupların uzun süredir 

ilimizde ikamet ettiği için Cavid- 19 için riskli olarak görülmemekte olup tüm 

vatandaşlarımıza yönelik alınan tedbirler aynı şekilde bu gruplara da alınmakta ve takip 

edilmektedir. 

•İlimizde yapılan toplantının tüm ilçelerimizde Kaymakamlıklar başkanlığında yapılması, 

kararlar alınması, uygulanması, ilde alınan kararların ilçelerde de alınması, 

•İlimizde bulunan Kamu Kurum, Kuruluş, Üniversiteler, Özel Eczaneler, Özel Hastanelerin 

gerekli tedbirleri alması ve uygulaması, takibini de titizlikle yapmaları, 

*Bakanlıkların konu ile ilgili gönderdiği Genelge ve Yönetmeliklerine uyulması, 

•Isparta geneli yerel basın ve yayın tarafından Yeni 2019-nCoV hastalığı ile ilgili 

Bakanlığımızca hazırlamış kamu spotlarının yayınlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. 
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