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Koıonavirits(Covid-l9)

Ortaya çıkan yeni tip Koıonavirüs ( Covid-lg ) isimli hastalığa karşı devleiiniz ttlın kıınınlanvla etkin
konıyııcu önlemler alnaya devam etmektedir. G€rEk §ağlık §nkanlığ gerek Ticaıet Barunhğı sOz konıısu
dıınıma ilişkin biıçok bilgileııdirme yapınıştr.
Bu çeıçevedc, Sağlık Bakanlığı trafindan haaılanan bilğlendime broşürlcri ekteycr şlmaktadır.
İginde bulıınduğımıız dtııııma hassasiyet gösterilerek, Devldimizce bclirlenen tiim koruyucu önlemleıe
OdalBorsanızoa da riayet edihcsi vç bu konuda tlyelginizin bilgilendirilm§§i; çalışntrınıa üyeloiniz ırc
tOPlum sa$ığı bahnından önem aız efueİicdİı.

Koıuya gereHi hassasiyetin gösterilınesini rica ederim.
Saygılrımla,
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Mu§tafa SARAÇÖZ
Genel Sçkı,eter

EKLEk
l- §ağlık Bakanlığ - §ağlık Elimizdc Broşiuti

(1 sayfa)

2- Yeııi Koroaovirits Riskine Ifurşı 14 KıııaJ Broşriııi (1 sayfa) ffigffii.--,%.
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Bu beğc,5070 sıyıtı Eleitronik İmzı Kınununa göre Güvenli Elektronik İın"ı ile iınralınmıştr.
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En çok karşı|aşılan

be|iıtileı ateş,
öksürülı ve solunum
sıkıntısıdıı.
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Elleıimizi ıs|atıp
sabunu elleıimizin
bütün yüzeylerine

Xoıunmak için
kalabalıktan
olabildiğince
uzak duıulmalıdıı.
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Avuçlııımııın içinl
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Elleıimizi
bol su ile
durulaya|ım.

dağıtahm.
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Elleı en az
süıeyle
su ve noıma!
sabunla yıkanmahdır.
2O saniye
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sık sık su ve

| | s"Oun lla en tznsanlye
! boyunca ovarak yıkayın.

ğ
r:J

eı
sqı

t Soğuk a§ınlığı bellrülgrl
İ gögteren ktşl|erle aıanıza
| - az34 adım mesafe koyun
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l Bulunduğunıız
l orta.lar,
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sık havalandınn
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Kıyafetlerinlzl
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00.90oG'de normal
detelanla yıkayın
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Ateş, öksürtih ııefeE

daılğı
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başurun
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Ökeürme veya hapşırma sıragında
ağız ve burunu tek kullanım]ık
mgndllle tapatın, meıdll yoksa
dlraeğln lç kıımını kullanın

Yurt dışı seyahaüerlnhl
iptal edln ya da
erteleyln

Kapı kolları, armatürler, lavabolar
gibi eık tıullandğınz yiizeylerl
au vo deter|anh heı gün temlıleyln

Tol«alaşııa sanlma
glbl yaiın temaslardan
kaçının

ı Soğuk algınhğı bellrtllerlnlz varsa

yaşlılar ve lronlk hastalarla
l temas etmeyln, maske takmadan
l dışn çıkmayın

Ellerln lzle gözlerl nlze,
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ağzınza,ve burnuntua
dokunmayın
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Yuıt dışından dönüşte
llk 14 giinü
eıılnizde 9eçirin

HlçHr klşlsel gşyanEı
(havlu glbi güııdellk eşyahn}
oıbk kullanmayın
Bol sıvı üllreün, denge{l
beglenln, uyku düzenlnlze
d|ldıat edln
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