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İçerikler,  

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Azap ve  

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara tarafından hazırlanmıştır.  



COVID-19, İngilizce olarak COrona VIrus Disease 

yani Koronavirüs Hastalığı kelimelerinin kısaltmasıdır; 

“19” ilk kez ortaya çıktığı 2019’a atıfla yılı ifade etmektedir. 

Esas olarak solunum yolu enfeksiyonu belirti ve bulguları ile seyreden 

bir hastalıktır.  Dünya Sağlık Örgütü, ilk kez görülen bu hastalığı, 

11 Şubat 2020 tarihinde COVID-19 olarak isimlendirmiştir. 

COVID-19 Hastalığı Nedir? 



COVID-19 hastalığı ilk kez 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan  

kentinde ortaya çıkmıştır. 

2003 yılında görülen SARS virüsüne benzerliği nedeniyle yarasalardan insanlara, tür  

bariyerini aşarak geçtiği düşünülmektedir. 

İnsanlarla yarasalar normal koşullarda sık olarak bir araya gelmediklerinden önce 

vahşi veya  evcil bir başka canlı türüne geçtiği ve bu hayvan aracılığı ile insanlara 

bulaştığı  düşünülmektedir. 

2003 yılında görülen SARS hastalığında virüsün yarasalardan insanlara misk (civet)  

kedileri, daha sonra görülen MERS hastalığında develer aracılığıyla geçtiği 

bilinmektedir.  Ancak COVID-19 hastalığında rezervuarın hangi hayvan olduğu henüz 

net olarak ortaya  konamamıştır. 

COVID-19 Hastalığı Nasıl Ortaya Çıkmıştır? 



Korona Virüslere Bağlı Hastalık İlk Kez Mi Görülmüştür? 

Koronavirüsler uzun yıllardır bilinen virüslerdir;  

yüzeylerindeki sivri uçlu protein çıkıntılarından dolayı elektron mikroskobu altında  

taç görünümüne sahip olduklarından “koronavirüs” (Latince: corona=taç) ismini 

almışlardır.  

 

Yüzlerce tipte koronavirüs mevcuttur. Çoğunluğu hayvanlarda hastalık etkeni olan 

koronavirüslerin dört tipinin insanlarda soğuk algınlığına (nezle) yol açtığı uzun 

yıllardır bilinmektedir.  

 

2003 yılında görülen SARS, 2012 yılında görülen MERS ve 2019 yılında  ortaya çıkan 

SARS-CoV-2 ile birlikte insanlarda hastalığa yol açan koronavirüs sayısı yediye  

çıkmıştır. 



Bir enfeksiyon hastalığından korunmak için o hastalığa neden olan mikrobun nasıl  

bulaştığını çok iyi bilmek gerekir. 

 
Bugüne kadar yapılan çok sayıda bilimsel çalışma ile SARS-CoV-2’nin damlacık 

yoluyla  bulaştığı gösterilmiştir. 

 
Virüsü taşıyan birisinin, konuşurken, hapşırırken veya öksürürken çıkarttığı küçük  

damlacıklar virüsü bulaştırırlar. 

 

 Damlacık Yolu: Damlacıkların doğrudan ağız, göz veya burnumuza ulaşması, 

nefesle alınmasıyla, 

 Temas Yolu: Damlacıkla kirlenmiş yüzeylere ellerimizle dokunma veya 

damlacıklarla direkt olarak kirlenmiş ellerimizin ağız, göz veya buruna  götürülmesi 

ile vücuda virüs girmektedir. 

 
Alınacak önlemler de buna göre planlanmalıdır. 

COVID-19 Hastalığının Etkeni Olan  

SARS-CoV-2 Virüsü Nasıl Bulaşır? 



Damlacıklar konuşma, gülme, şarkı söyleme, bağırma, öksürme, hapşırma gibi  

durumlarda dış ortama salınarak 1-2 metrelik bir mesafe içerisinde yere çöken ve bir  

daha havalanmayan solunum salgısı parçacıklarıdır. 

 
SARS-CoV-2, bu damlacıklara tutunarak hasta veya enfekte kişilerden  

yayılabilmektedir. 

 
Dışarı yayılan virüs taşıyan damlacıklar yere çökmeden önce sağlıklı kişilerin ağız,  

göz ve burunlarına ulaşarak hastalığın bulaşmasına neden olur. 

Damlacık Nedir? 



Damlacıklardan korunmak için altı şey yapılabilir: 

20 sn! 

1-2 Metre 

Virüs Taşıyan Damlacıklardan Nasıl Korunabiliriz? 

Bulunduğumuz ortamları  

iyi havalandırarak 

Maske kullanarak 

İnsanlarla aramızda güvenli mesafe  

(1-2 metre) bırakarak 

Karşılaşma süresini kısa tutarak 

Elleri sık sık yıkayarak 

Yüzeyleri temiz tutarak 



Virüs taşıyan parçacıklar, enfekte veya hasta kişilerden dışarı çıktıktan sonra yere  

çökmeden önce 1-2 metre kadar havada alçalarak seyahat ederler. 

 

Bu esnada duyarlı bir insanın yüzüne (ağız, burun ve gözüne) ulaşırlarsa hastalık  bulaşır. 

 

Bu şekilde bulaştan korunmak için insanlarla aramızda 1-2 metre mesafe bırakmak  

gerekmektedir. 

 
Aslında ne kadar uzak durulursa o kadar iyi olacağı unutulmamalıdır. 

 

Yapılan bilimsel çalışmalar enfekte/hasta kişiyle arada bırakılan fazladan her bir metre  

mesafenin virüsten korunmayı iki kat artırdığını göstermektedir. 

 
Maske takılması, mesafe kuralının kalkmasına neden olmaz. 

1-2 Metre 

Mesafeyi Nasıl Koruyabilirim? 



Mesafeyi Nasıl Koruyabilirim? 



Aynı evde yaşadığımız kişilerle hele de çocuklarımızla, bebeklerimizle aramızda sürekli  

olarak böyle bir mesafe sağlamak bekleneceği üzere çok zordur. 

 
Aslında aile bireylerinden birisinde hastalık şüphesi olmadığı sürece aynı evde böyle 

bir  mesafe sağlamak gerekli olmayabilir. 

 
Ancak ne kadar çok önlem alınırsa o kadar iyidir. 

 
Mesafeyi olabildiğince çok korumak gerektiği gibi çok kişi ile karşılaşma durumunda 

veya mesafenin korunamadığı hallerde maske ve havalandırmanın öneminin arttığını 

unutmamak gerekir. 

1-2 Metre 

Mesafeyi Nasıl Koruyabilirim? 



Maske sadece takan kişiyi değil etrafındaki kişileri de korumaya yarayan basit, ucuz ve  

çok etkili bir korunma aracıdır. 

 
Maskeyi özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda sürekli olarak takmak gerekir. Yapılan  

çok sayıda bilimsel çalışma, ağız ve burnu kapatacak şekilde takılan maskenin farklı  

ortamlarda Covid-19 bulaşmasını çok yüksek oranda azalttığını göstermiştir. 

 

Bu çalışmalarda kullanılan maskeler tıbbi maske de denilen cerrahi maskelerdir. 

 

•EN 14683 standardına uygun ve TSE onaylı maskeler tercih edilmelidir. 

•ISO 13485 logosu taşımalıdır. 

•Sağlık Bakanlığının Ürün Takip Sistemi’nde kayıtlı olduğu kontrol edilmelidir. 

 

 

Maskeyi Ne Zaman Takmalıyım? 

Hangi Maskeyi Kullanmalıyım?  

! 



Üç katlı maskelerin bulunamadığı durumlarda pamuklu kumaştan yapılmış yine üç 

katlı  bez maskeler de koruma sağlamaktadır. 

 
Bez maskeler sabunlu su veya deterjanla 60 derecede yıkanarak tekrar tekrar  

kullanılabilmektedir. 

 
Maske, takan kişinin ağız ve burnuna virüs içeren damlacıkların ulaşmasını  

engelleyerek koruma sağlar. 

 
Maske kullanımının bir diğer faydası ise enfekte/hasta kişinin ağız ve  burnunu 

kapattığı için virüs içeren damlacıkların dışarı çıkıp diğer insanlara bulaşmasını  da 

önlemesidir. 

 
Maskeyi doğru kullanan kişi hem kendini hem de çevresindeki kişileri  korumaktadır. 

Maskeyi Ne Zaman Takmalıyım? 

Hangi Maskeyi Kullanmalıyım?  



Yeterli mesafenin sağlanamadığı (ev, okul, iş yeri vb) ortamlarda maskelerin önemi  

daha da artar. 

 

Örneğin ev içinde hastalık şüphesi olan veya dışarıda hasta olan birisi ile korumasız  

temas etmiş bir aile bireyi olması durumunda o aile bireyi evde kendisini izole etmeli,  

mümkün ise ayrı odada kalmalı, ortak alanlarda hep maske ile ve diğer bireylerle en az 

1- 2 metre mesafede bulunmalıdır. 

 

Hasta olan veya hastalık şüphesi olan bir kişinin mutlaka maskeli olması ve diğer aile  

bireylerinin de 1- 2 metre mesafeye dikkat etmesi ve maske takması gerekir.  

Bu sağlanacak olursa Covid-19 bulaş riski çok azalmaktadır.  

Maskeyi Ne Zaman Takmalıyım? 



Bebeklere, 2 yaş altındaki çocuklara ve 

bilinci yerinde olmayan erişkinlere 

solunumu bozabileceğinden maske önerilmez. 

 
Bu kişileri korumak için yüz koruyucular kullanılabilir. 

Evde böyle bir birey varsa korunma için diğer aile üyelerinin maske 

takması daha da önem kazanır. 

 

Maskeyi Ne Zaman Takmalıyım? 



Yanlış bilinen bir konu maskenin vücutta karbondioksit birikmesine neden olarak 

zarar  verdiğidir. 

 
Gerek tıbbi maskeler gerekse bez maskeler bu açıdan güvenlidirler. 

 
Gebeliğinin sonlarında veya emzirme döneminde Covid-19’a yakalanmış annelere  

maske takarak bebeklerini emzirmeleri önerilmektedir. 

 
Hamile kadınların maske takması kendilerinin veya bebeklerinin oksijensiz kalmasına  

sebep olmaz. 

Maskeyi Ne Zaman Takmalıyım? 



Maskelerin doğru kullanımı çok önemlidir: 
 

 Maskeler ağız, burun ve çeneyi içine alacak şekilde takılmalı, boyuna indirilmemelidir.   
 

 Burun açıkta bırakılmamalıdır. 
 

 Gözle görülür ölçüde kirlenen maskeler hemen değiştirilmelidir.   
 

 Nemlendiği zaman koruyuculuğunun azaldığı unutulmamalıdır. 

     Bu nedenle nefes, tükürük veya yağmur gibi nedenlerle ıslanan, nemlenen maskeler  

     değiştirilmelidir. 
 

 Maskenin sık sık düzeltme ihtiyacı göstermeyecek şekilde yüze iyi oturması 

sağlanmalıdır. Zira sık sık düzeltmek için elimizi yüzümüze götürmemiz virüsü ellerle ağız, 

burun ve göz yoluyla  vücudumuza bulaştırmamıza neden olur. 
 

 Burun kısmında tel içeren maskeler tercih edilmelidir. 
 

 Daha iyi süzdüğü gerekçesiyle özel filtreli maskelerin (N95, FFP2 vb) sosyal ortamlarda 

(evde, işte,  okulda, dışarda, ulaşım araçlarında vb) kullanılmasına gerek yoktur. 

     (Bu maskeler hastanelerde bile özel durumlarda ihtiyaç duyulan maskelerdir. Pahalı     

     oldukları gibi  doğru kullanılabilmesi için eğitim gereklidir). 

Doğru Maske Kullanımı Nedir? 



El Temizliği COVID-19’dan Nasıl Koruyor? 

Enfekte/hasta kişilerden çıkıp 1-2 metre içinde yere, etraftaki yüzeylere  

(masa, sandalye vb.) çöken damlacıklardaki veya enfekte/hasta kişilerin damlacıkla 

kirlenmiş elleri ile tuttukları cansız yüzeylerdeki (kapı kolu, masa, sandalye tutamağı, 

bilgisayar klavyesi, elektrik düğmeleri, eşyalar vb.) virüsler kısa bir süre canlı  

kalabilmektedir.  

 

Sağlıklı kişiler bu süre içinde damlacık içeren yüzeylere dokunduklarında virüsler  

parmaklarına, ellerine bulaşabilmektedir.  

 

Virüsler ellerden, deriden vücuda giremezler. Ancak kirli eller yüze, göze, ağız ve 

buruna götürüldüğünde bulaşma gerçekleşir. 



! 

Salgının başında enfeksiyon için önemli bir kaynak olabileceği düşünülen cansız  

yüzeylerin virüsün bulaşmasında daha az önemli olduğu anlaşılmıştır. 

Covid-19 esas olarak insandan insana damlacıklarla doğrudan bulaşmaktadır.   

Daha az oranda da damlacıklarla kirlenmiş yüzeyler kaynak oluşturmaktadır. 

 
Bu nedenle cansız yüzeylerin, 

 
Özellikle kapı kolu,telefon ahizesi, merdiven tırabzanı, elektrik düğmeleri gibi sık el  

değen yüzeylerin sık sık 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı  

çamaşır suyu konarak hazırlanan) çamaşır suyu ile temizlenmesi yeterlidir. 

Bu ölçüde sulandırılmış çamaşır suyu ile yapılacak ortam temizliğinden sonra ortamın  

havalandırılması özellikle çocuk ve bebeklerde çamaşır suyunun kokusundan  

kaynaklanacak rahatsızlıkları önleyecektir. 

Yüzey Temizliği 



Pandemi süresince yapılan çok sayıda gözlem ve bilimsel çalışma iyi havalandırılan  

ortamlarda Covid-19’un bulaşma riskinin çok azaldığını göstermektedir. 

 
Kapalı ortamlar Covid-19 bulaşı açısından en riskli ortamlardır. 

 
Bu ortamlardaki riski azaltmak için diğer önlemlerin (maske, mesafe, temizlik) yanı 

sıra  temiz hava ile aralıklı olarak havalandırmak gereklidir. 

 
En iyisi doğal havalandırma dediğimiz kapı pencere açılarak yapılan havalandırmadır. 

 
Havalar müsaade ettiği sürece pencereleri açık tutmak, hava akımı (cereyan)  

sağlayacak şekilde çoklu ve karşılıklı pencere kapı açmak tercih edilmelidir. 

 
Bu yapılırken açık pencerelerin evdeki küçük çocuklar için düşme riski yaratabileceği  

asla unutulmamalı, bunu engelleyecek şekilde pencere-kapı açılmalıdır. Çocuklar  

sürekli gözlem altında tutulmalıdır. 

Ortamları Nasıl Havalandırmalıyız? 



Pencere ve kapıların sürekli açık tutulamadığı durumlarda sık aralıklarla (saatte birkaç  

kere olacak şekilde) kısa sürelerle (5- 10 dakika) ortamın havalanması sağlanmalıdır. 

 
Pencere açılamayan, merkezi havalandırma uygulanan ortamlarda havalandırma  

sisteminin dışardan %100 temiz hava alması, içerinin havasını tekrar içeriye vermeden  

havalandırma yapılması gereklidir. 

 
Ortamı soğutmak veya ısıtmak için duvar tipi klimalar mümkün olduğunca tercih  

edilmemelidir. 

 
Duvar tipi klimalar oluşturdukları hava akımları ile damlacıkların daha uzağa 

ulaşmasına  neden olarak bulaşmayı kolaylaştırabilir. Ancak farklı kişilerin giriş çıkış 

yapmadığı ev,  kişisel ofis gibi ortamlarda bu klimalar da kullanılabilir. 

Ortamları Nasıl Havalandırmalıyız? 

! 



Açık Hava Ortamları 

Park ve bahçelerde temas edilen kaydırak, oyuncak gibi nesnelerden virüsün az 

olasılıkla da olsa bulaşabileceğini unutmamak gerekir.  

 

Bu riski ortadan kaldırmak için temas önlemlerini almak, nesneleri temiz tutmak, 

çocukların ellerini yüzlerine götürmelerini olabildiğince azaltmak, ellerini aralıklı olarak 

antiseptikle ovalamak yeterli olacaktır. 



Ailede çamaşır suyu kokusuna alerjisi olan veya bu kokudan rahatsız olan çocuklar  

varsa arap sabunu veya alerji yapmayan herhangi bir deterjan, sabun da etkili bir  

şekilde SARS-CoV-2’yi öldürecektir. 

Evimizdeki havayı steril etmeye, mikroplardan arındırmaya çalışmaya gerek  yoktur. 

Bu amaçla ticari olarak önerilen ultraviyole ışınları veya buhar şeklindeki  kimyasallar 

kesinlikle evlerde kullanılmamalıdır. Faydaları olmadığı gibi zararları  olacaktır. 

Yüzey Temizliği 



! 
10 dk! 

Tüm enfeksiyonlarda olduğu gibi Covid-19’da da hastalanmak için vücuda girecek  

mikrop sayısı belirleyici olabilir. Vücuda virüs girişini önlemek asıl korunmadır, virüs 

sayısı ne kadar azaltılabilirse hastalık olasılığı da azalır. 

 
Ayrıca hastalık gelişse bile, az virüs genellikle hafif hastalığa neden olur. 

Bu yüzden enfekte/hasta kişilerle temas süremizi ne kadar kısa tutarsak o kadar 

iyidir. 

 
Yapılan çalışmalar 10 dakikadan daha kısa süre yakın temasta bulunmanın hastalığın  

bulaşmasına neden olmadığını göstermiştir. 

1-2 Metre 

Karşılaşma Süresini Kısa Tutmanın Ne Faydası Var? 



Hastalık belirtisi gösterenlerin hastanelere başvurmaları nedeniyle hastanelerde, aile  

sağlığı merkezlerinde Covid-19 ile enfekte kişilerle karşılaşma olasılığı doğal olarak  

artar. 

 
Bu açıdan bakınca sağlık kuruluşları riskli gibi görünebilir. Ancak hastaneler, aile  

sağlığı merkezleri aynı zamanda korunma önlemlerinin en iyi alındığı yerlerdir. 

 
Ülkemizde de sağlık kuruluşlarında Covid-19 bulaşını engellemek için alınması 

gereken  önlemler belirlenmiş, tüm sağlık kuruluşlarında buna yönelik düzenlemeler 

yapılmıştır. 

 
Ülkemizin enfeksiyon kontrolü açısından büyük bir birikime sahip olmasının da katkısı  

ile sağlık kuruluşlarında hastalar arası Covid-19 bulaşı yok denecek kadar az  

gözlenmiştir. 

Gebe veya Emziren Annelerin Hastaneye Gitmesi 

COVID-19 Açısından Riskli Midir? 



Gebelerin, emziren annelerin veya çocukların gerekli kişisel önlemleri (maske,  

mesafe, temizlik) alarak hastaneye, aile sağlığı merkezlerine gitmesi riskli değildir. 

 
Tersine Covid-19 endişesiyle gerekli kontroller veya tedaviler için hekime gitmemek  

hem anne hem de bebek/çocuk sağlığı açısından risk oluşturacaktır. Mümkün olduğu  

kadar randevu alarak gidilmesi tercih edilmelidir.  

 

Özellikle çocukların aşılarının aksatılmaması onların sağlığı ve gelecekleri için çok 

önem taşımaktadır. 

 
Sağlık kuruluşlarında kapalı ortamda çok kişinin bulunmasını engelleyecek  

düzenlemeler yapılmış olmakla birlikte bu düzenlemelerin etkili olabilmesi için  

hastaların maske-mesafe-temizlik kurallarına uyması gereklidir. 

Gebe veya Emziren Annelerin Hastaneye Gitmesi 

COVID-19 Açısından Riskli Midir? 



! 

Hastaneye giderken toplu taşıma kullanılacaksa virüsle karşılaşmamak için daha da  

dikkatli olmak gerekir. Toplu taşım araçlarının daha az yoğun olduğu saatler tercih  

edilmelidir. 

Araç beklerken veya araca binerken fiziksel mesafeye uymak, maskeyi sürekli ağız ve  

burnu kapatacak şekilde takmak, araç içinde gerekmedikçe konuşmamak, bir şey  

yiyip içmemek, elleri yüze götürmemek, araçtan iner inmez el temizliği sağlamak 

virüsle  karşılaşma riskini belirgin olarak azaltacaktır. 

1-2 Metre 

Gebe veya Emziren Annelerin Hastaneye Gitmesi 

COVID-19 Açısından Riskli Midir? 



Molfix “Hayat Bağım” Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi 

Gebelikte  

COVID -19 



SARS-CoV-2 virüsü , COVİD-19 hastalığına neden olarak tüm dünyayı ve her yaş  

grubunu etkilemektedir. 
 

Mevcut verilerle gebelerde COVID-19 enfeksiyonu genellikle çok ağır hastalığa neden 

olmadan geçirilmektedir. 

 

Ancak, diğer koronavirüslerin neden olduğu SARS ve MERS’te ise gebelerde ağır ve  

sıklıkla anne karnındaki bebeğin de hastalanmasına neden olan ağır seyirler  

görülmüştür. Ayrıca influenza yani grip hastalığı sırasında da gebelerde ağır hastalık 

ve  hatta üçüncü trimesterda ölümler görülebilir. 

 

Bu bilgiler de düşünüldüğünde nadir olarak COVID-19 olan anneler ve bebeklerinin de  

etkilendiği bilinmektedir. 

Gebelikte COVID-19 



SARS-CoV-2 enfekte gebeden doğan bebeklerde, anne adayından, anne karnındaki  

bebeğe geçişin genellikle olmadığı bilinmektedir. 

 
Birçok ülkeden bildirilen kanıta dayalı çalışmalarda anne adayından bebeğe geçiş  

gösterilememekle birlikte, binlerce doğumdan birkaçında geçiş şüphesinin olduğu  

bildirilmiştir. 

 
Bununla birlikte, normal vajinal yolla doğan bebekler, doğum esnasında anne salgıları  

ile temas edebileceği için hemen doğum öncesinde ve doğum sırasında bebek  virüs 

ile karşılaşmış olabilir. Bu nedenle herhangi bir belirtisi olmasa da virüs pozitif  

annenin bebeklerinin, doğumdan sonra da anne ile yakın teması olacakları için, risk  

grubunda olduğu unutulmamalıdır. 

Anneden Bebeğe Geçiş Oluyor Mu? 



1-2 Metre 

Hamilelik esnasında kadınlar solunum yollarında meydana gelen fizyolojik 
değişiklikler nedeniyle (karnın büyümesiyle akciğerlerin alanının daralması,  anne 

karnındaki bebeğin hava ihtiyacının da anne akciğeri tarafından karşılanması gibi), 

viral enfeksiyonlara karşı daha yatkın hale gelmektedirler. 

 
Kalp- akciğer ve bağışıklık sistemlerindeki fizyolojik değişiklikler, hamile  kadınlarda 

solunum yolu virüsleri ile şiddetli hastalık geliştirme olasılığını da  artırmaktadır. 

 
Bugüne kadar, gebelerin COVID-19 enfeksiyonuna daha duyarlı olduklarına veya  

COVID-19 enfeksiyonu olanların istinaslar dışında hastalığı şiddetli geçirmeye daha  

yatkın olduğuna dair bilgi bulunmamaktadır. 

Kişisel korunma yöntemleri ile doğru kişisel hijyen sağlanması en 

önemli  önlemlerdendir. ! 

COVID-19 Tanısı Alan veya 

COVID-19 Şüphesi Olan Gebeler Nasıl Hareket Etmeli? 



20 sn! 

Sağlık çalışanları ve gebelere önerilecek genel kişisel önlemler: 

COVID-19 salgını döneminde temas edilen kişi sayısı olabildiğince azaltılmalı,  
temas süresi olabildiğince kısa tutulmalı, bireyler arasında 1-2 metre mesafe  
sağlanmalı, doğru maske kullanılmalı ve ortamlar iyi havalandırılmalı. 

El yıkamaya özen gösterilmeli, su ve sabun ile en az 20 saniye eller yıkanmalı, 

 

El yıkamanın mümkün olmadığı ortamlarda sık sık alkol bazlı (%70 alkol 
içeren)  el antiseptiği ile eller ovalanmalı. 

 

Yıkanmamış eller ile gözlere, buruna, ağıza ya da yüze temas etmemeye dikkat  
edilmeli, 
 

Öksürürken veya hapşırırken ağız ve burun elle kapatılmamalı, tek kullanımlık  
mendiller veya bu yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalı, dokunulan eşya ve 
malzemeler dezenfekte edilmelidir. 

COVID-19 Tanısı Alan veya 

COVID-19 Şüphesi Olan Gebeler Nasıl Hareket Etmeli? 

Risk Faktörleri, Korunma ve Önlemler 



Gebeler için özel önlemler değerlendirildiğinde; gebelerin rutin kontrol sayısı imkanlar  

dahilinde azaltılmalıdır. 

 
Hastane başvurularından önce sağlık merkezi ve/veya takip edilen hekimler ile telefon 

görüşmesi yapılarak muayene randevusu ayarlanmalıdır. 

 

Telefon görüşmesinde ya da bazı merkezlerde hastane başvurusunda gebenin ve  

gebeye eşlik edecek kişinin COVID-19 belirtileri (ateş, boğaz ağrısı, öksürük gibi) veya  

yakın zamanda seyahat, çalışma geçmişi, yoğun nüfuslu konutlarda yaşamak veya  

COVID-19 olan birine yakın zamanda maruz kalmak gibi diğer risk faktörleri hakkında  

sorgulaması yapılmalıdır. 

COVID-19 Tanısı Alan veya 

COVID-19 Şüphesi Olan Gebeler Nasıl Hareket Etmeli? 

Risk Faktörleri, Korunma ve Önlemler 



Şüpheli veya kanıtlanmış COVID-19’lu gebe; hem uluslararası, hem de Sağlık  

Bakanlığının önerilerine göre asemptomatik ise, tıbbi destek gerekmedikçe 

evde  izlenmelidir. 

Kendisini evdeki diğer insanlardan ayırmalıdır.   

Toplu taşıma araçlarını olabildiğince az veya mümkünse hiç kullanmamalıdır. 

 
Hastaneye gitmeden önce sağlık ekibi ile telefonda görüşmelidir. 

Gebe kendini daha kötü hissediyorsa veya acil bir durum olduğunu 

düşünüyorsa  hemen tıbbi yardım almalıdır. 

Başkalarının yanındayken veya tıbbi yardım almaya giderken maske takmalıdır. 

! 

COVID-19 Tanısı Alan veya 

COVID-19 Şüphesi Olan Gebeler Nasıl Hareket Etmeli? 

Risk Faktörleri, Korunma ve Önlemler 



Şüpheli veya kanıtlanmış COVID-19 enfeksiyonu olan asemptomatik veya hafif  

bulguları bulunan gebelerin, bebeğin büyüme ve annenin suyunun miktarı açısından  

ultrason takiplerinin 2- 4 haftada bir yapılması planlanmalıdır. 

 
Gebelerin sağlık kuruluşlarında, hastanelerde kalma süreleri mümkün olduğunca kısa  

tutulmalıdır.  

 

Maruziyeti azaltmak amacı ile şüpheli veya kanıtlanmış COVID-19 enfeksiyonu olan  

gebelerin muayene ve izlemi için ayrı bir zaman dilimi planlanmalı ve ayrı bir alan  

olması sağlanmalıdır. 

COVID-19 Tanısı Alan veya 

COVID-19 Şüphesi Olan Gebeler Nasıl Hareket Etmeli? 

Risk Faktörleri, Korunma ve Önlemler 



Molfix “Hayat Bağım” Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi 

Programa Katıldığınız İçin Teşekkür 

Ederiz. 


