
Korona virüsü hakkında bilgilendirme (SARS-CoV-2) 

 Korona virüsü, öksürük, burun akıntısı, boğaz kaşıntısı, ateş ve bazı hallerde ishal gibi 
şikayetlere sebebiyet veren bir Enfeksiyona neden olmaktadır. 

 Hastalık bulaştıktan  14 gün sonrasına kadar oluşan süreçte hastalık belirtileri ortaya 
çıkabilmektedir. 

 Bu enfeksiyon, çocukların da dahil olduğu, hastaların % 80’lik bir kısmı için hayati tehlike 
oluşturmamaktadır. Virüs hastalığının bulaştığı insanların bir kısmında solunum 
problemlerine ve akciğer iltihaplanmasına sebep vermektedir. Şimdiye kadar görünen 
ölüm vakalarında, hastaların ya yaşlı oldukları ya da hastalık öncesinde kronik 
rahatsızlıkları bulunduğu tespit edilmiştir.  Hastalığın tedavisi için şimdilik bir aşı 
bulunamamıştır. Hastalığı iyileştirecek özel bir tedavi yöntemi de bulunmamaktadır.  
 

Korona virüsü nasıl bulaşır? 

 Korona virüsü insandan insana buluşabilmektedir. Hastalığın bulaşması özellikle tükürük 
yoluyla olmaktadır. Hastalık ya direk olarak solunum yollarında bulunan 
mukoza/sümüksel doku üzerinden ya da direk ellerde bulunan virüslerin ağızda ve burun 
da bulunan mukoza\sümüksel dokuyla ve gözlerle kontağa geçmesi yoluyla gerçekleşir. 

 Geçtiğimiz 14 gün içerisinde kuzey İtalya’da ya da İran’da bulunmuş kişiler hastalık 
tehlikesi taşımaktadır. 

Korona virüsünün bulaşması nasıl engellenebilir? 

 Öksürme ve hapşırma anlarında mümkün olduğunca uzak bir mesafede bulunun ve hatta 
sırtınızı dönerek kendinizi ve diğer insanları hastalığın bulaşmasından koruyun. 

 Ellerinizi yüzünüzden uzak bir şekilde tutun ve ellerinizle ağzınıza, gözlerinize ve 
burnunuza dokundurmaktan sakının. 

 Selamlaşma sırasında diğer insanlara dokunmaktan sakının ve ellerinizi düzenli olarak en 
az 20 saniye boyunca sabun ve su le güzel bir şekilde yıkayın. 

 Bunun ötesinde, yeni gelen her kişide korona virüsü olup olmadığı acil servis 
doktorlarınca kontrol edilmektedir. Lütfen acil servis doktorlarına geçen 14 gün süre 
içerisinde hangi ülkelerde bulunduğunuzu bildiriniz. 

Hastalık belirtilerinin fark ettiğinizde ne yapmanız gerekmektedir? 

 Öksürük, burun akıntısı, boğaz kaşıntısı ve ateş gibi hastalık belirtilerini hissettiğiniz anda 
acil servis doktorlarına başvuruda bulununuz: 
 

Neumünster: 8:00-12:00 ve 13:00-18:00 saatleri arasında 3 numaralı bina 
Boostedt: 8:00-12:00 ve 13:00-16:00 saatleri arasında F1A numaralı bina 
Rendsburg: 8:00-12:00 ve 13:00-16:00 saatleri arasında 27 numaralı bina 
 
Eğer acil servis kapalı ise ertesi günü bekleyip görüşme saatleri içerisinde başvurunuzu 
yapın. Hastalık belirtilerinde gece saatlerinde herhangi bir hastaneye gitmemeli ya da acil 
servisten doktor çağırmamalısınız.  

 Hakkınızda hastalıkla ilgili bir şüpheye rastlanmış ise lütfen başka bir bilgi size ulaşana 
kadar sadece size tahsis edilen odada kalınız. Lütfen bu hususta hassasiyet gösterin ve 
odanızı terk etmeyin. Gerektiği gibi hizmet alacağınız hususunda hiçbir kaygınız 
bulunmasın. 
 

Lütfen her türlü durumda tedbirli kalın ve sakinliğinizi koruyun. Oluşabilecek diğer 
sorularınız için acil servise, Alman Kızıl Haçına ya da Johanniter organizasyonuna 

başvuruda bulunabilirsiniz 


