
"Koronavirüs": Güncel durum hakkında önemli bilgiler 
Sevgili Neuköln Sakinleri,  

3 Mart 2020 tarihinde Neukölln’de doğrulanan ilk "Koronavirüs" adlı enfeksiyon vakası görülü. 
Çoğu zaman çelişkili ve bazen de zamanından önce açıklanan basın raporları nedeniyle, 
belirsizlik sizin için anlaşılır bir şekilde büyük olabilir.  

Bu bilgilendirmeyle korku ve endişelerinizi sınıflandırmanıza yardımcı olmak istiyoruz. Ayrıca 
bu bilgilendirme, durumun tanıdık ve aile çevrenizde dikkatli ve uygun bir şekilde ele 
alınmasına katkıda bulunmak için de uygundur.  

 

Bu virüse (SARS-CoV-2) nasıl yakalayabilirim?  
Enfeksiyon ancak enfekte olmuş bir kişiyle doğrudan temas yoluyla mümkündür. Şimdiye 
kadar bilinenler:  

• Bulaşma damlacık enfeksiyonu, yani özellikle enfekte olmuş insanların tükürüğü ile 
bulaşır.  

• Yüz ve konuşma mesafesi 1 metreden (yüz yüze) daha az olduğunda, en az 15 dakika 
süren bir temas sonrasında enfeksiyon geçişi mümkündür. Daha kısa süren bir temasta 
virüs enfeksiyon için gerekli konsantrasyona ulaşmaz.  

• Normal hijyen kurallarına uyulması durumunda, yüzeyler üzerinden bir bulaşma (kapı 
kolu, metrodaki tutamaklar, masa üstü) söz konusu değildir. Kızamık virüsünün aksine, 
virüs yüzeylerde veya havada yeterince uzun süre hayatta kalmaz.  

• Gıda yoluyla bulaşma da henüz bilinmemektedir.  

 

Nasıl korunabilirim?  
Bireysel koruma için genel hijyen önlemleri yeterli ve gereklidir. Bu önlemleri alarak 
aynı zamanda mevsimsel grip gibi diğer bulaşıcı hastalıklardan da korunursunuz:  

• En az 20 saniye boyunca sabunla düzenli el yıkamak (günde birkaç kez) dezenfektan 
kullanmak kadar iyidir.  

• Diğer insanları korumak için, hapşırırken veya öksürürken burnunuzu ve ağzınızı bir 
mendille kapatın. Elinizde mendil yoksa, elinize değil, kolunuza hapşırın veya öksürün.  

• Enfekte insanlardan iki metre mesafede bulaşma olasılığı düşüktür.  

• 60 yaşın üzerindeki vatandaşlar aşılanma durumlarını kontrol etmelidir (bk. Madde 4).  

 

Hangi koruma önlemleri yararsızdır?  
Kaynakları ve sinirlerinizi korumak için sadece gerçekten etkili koruyucu önlemler alınmalıdır. 
Aşağıdaki önlemler ne sizi ne de diğer insanları korur:  

• Ağız maskesi, yalnızca enfekte olmuş olabilen ve hala toplum içinde hareket etmesi 
gereken insanlar için gereklidir (diğerlerin korunması).  

• Sıradan ticari olarak satılan maskeler, diğer insanların enfeksiyonlarına karşı yeterli 
koruma sağlamamaktadır (kendini koruma). Aksine, sizi gerçekten gerekli olan hijyen 
önlemlerini ihmal etmeye teşvik edebilirler (bk. Madde 2).  



• Yüzeylerin dezenfekte edilmesi, koronavirüse karşı korumaz. Enfeksiyonun, kapı kolları 
veya diğer yüzeyler yoluyla bulaşmasından, genel hijyen kurallarına uyulduğu takdirde 
korkulmamalıdır.  

 

Kim özellikle enfeksiyon riski altındadır?  
Koronavirüse karşı bağışıklık henüz bilinmemektedir. Bu nedenle, teorik olarak her insana 
bulaşabilir. Şimdiye kadar bilinen hastalıkların %80’i hafif veya tamamen semptomsuz 
seyretmektedir.  

Bununla birlikte, bir hastalık durumunda özellikle risk altında olanlar şunlardır:  

• Zatürre veya boğmaca gibi halihazırda mevcut solunum yolu hastalığı olan kişiler, 
• Zayıf bağışıklık sistemi olan insanlar, 
• 60 yaşın üzerindeki insanlar.  

Çocuklar da enfeksiyon kapabilir. Ancak çocuklarda hastalık genellikle çok hafif seyreder 
veya herhangi bir semptom göstermez. Bu nedenle çocuklarda özel dikkat göstermek 
gerekmez. Aynı şekilde, hamile kadınlar ciddi bir seyir riski altında değildir. Virüsün 
yayılmasını yavaşlatmak için, çocuklarda ve hamile kadınlarda da genel hijyen kurallarına 
uyulmalıdır.  

 

Koronavirüsü tehlikeli yapan nedir?  
Koronavirüsün (SARS-CoV-2) tetiklediği hastalık (COVID-19) kendi başına ölümcül değildir. 
Önceki hastalıklar ve zayıflamış bir bağışıklık sistemi ciddi müteakip hastalıklara (süper 
enfeksiyonlar) yol açabilir. Bu nedenle, solunum yolu hastalıklarına karşı yapılmamış olan 
aşılar varsa, telafi edilmesi tavsiye edilir. Aşağıdaki aşılar STIKO (Sürekli Aşılama Komitesi) 
tarafından önerilmektedir:  

• boğmaca 
• pnömokoklar 
• grip  

 

Koronovirüs ile ilgili her türlü sorularınız için yedi yirmi dört hizmet veren Berlin Hattı: 
030 90 28 28 28. Danışmanlık hizmeti şu an sadece Almanca dilinde yapılmaktadır. 


