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COVID-19 nedir 
Koronavirüsler, solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan büyük bir virüs ailesidir. Soğuk 

algınlığından daha ciddi seviyelere uzanan hastalıklara sebep olabilirler. 

COVID-19 yeni bir koronavirüs türünün neden olduğu bir hastalıktır. İlk olarak Aralık 

2019'da Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıktı. 

COVID-19'un belirtileri 
COVID-19'un belirtileri hafif hastalıktan şiddetli zatürreye kadar değişebilir.  

Bazı insanlar hızlı ve kolay bir şekilde iyileşirken diğerleri çok çabuk hastalanabilir. 

COVID-19'un belirtileri şunlardır: 

• ateş 

• solunumla ilgili belirtiler 

• öksürük 

• boğaz ağrısı 

• nefes darlığı 

Diğer belirtiler arasında burun akıntısı, baş ağrısı, kas veya eklem ağrıları, mide bulantısı, 

ishal, kusma, koku kaybı, tat duyusunda değişiklik, iştah kaybı ve yorgunluk sayılabilir. 

Nasıl yayılır 
COVID-19 kişiden kişiye aşağıdaki yollarla yayılır: 

• virüs bulaşmış bir kişiyle yakın temas (belirtiler görülmeden önceki  

48 saat dahil) 

• virüs bulaşmış bir kişinin öksürük veya hapşırığından çıkan damlacıklarla temas 

• virüs bulaşmış bir kişiden çıkan damlacıkların bulaştığı nesnelere veya yüzeylere (kapı 

kolları veya masalar gibi) dokunduktan sonra ağzınıza veya yüzünüze dokunma 
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COVID-19 yeni bir hastalık olduğu için toplumumuzda buna karşı bağışıklık yoktur. Yani 

geniş ölçekli ve hızlı bir şekilde yayılabilir. 

COVID-19 testini nasıl yaptırabilirim? 
COVID-19 belirtileri olan herkes test yaptırmalıdır. Sadece hafif belirtileriniz olsa bile test 

yaptırmanız önemlidir.   

Eğer COVID-19'unuz olabileceğinizden endişe ediyorsanız: 

• healthdirect belirti denetleyicisini kullanarak belirtilerinizi kontrol edebilir veya 1800 020 

080 Ulusal Koronavirüs Yardım Hattını arayıp öneri alabilirsiniz. İngilizce 

konuşamıyorsanız 131 450 numaralı telefonu arayarak Yazılı ve Sözlü Çeviri 

Hizmetinden yararlanabilirsiniz. 

• ücretsiz hizmet sunan bir COVID-19 solunum kliniğine (test kliniği) gidebilirsiniz 

• doktorunuzu telefonla arayabilirsiniz; sizin için test randevusu alacaktır (ücretli olabilir) 

COVID-19 solunum klinikleri, ülke genelinde dağılmış olan ve solunum yolu enfeksiyonu 

belirtileri olan kişilere test uygulamaya özel sağlık merkezleridir. 

Size en yakın COVID-19 solunum kliniğini bulun. 

Test sonuçlarını bekleme 
Test sonuçlarının çıkması birkaç gün sürebilir. Test sonuçlarınızı beklerken halk sağlığı 

yetkililerinin ve size testi uygulayan sağlık görevlilerinin talimatlarına mutlaka uymalısınız.  

Belirtileriniz olduğu için test yaptırıyorsanız doğrudan evinize gidip orada kalmalısınız. Test 

sonucunuz negatif çıkana ya da belirtileriniz kaybolana kadar (hangisi daha uzun sürerse) 

evde kalmalısınız.  

Yolculuktan geldiğinizden ya da COVID-19'u olan bir kişiyle yakın temasta 

bulunduğunuzdan dolayı karantinada olabilirsiniz.  Karantinadayken herhangi bir nedenle 

test yaptırırsanız karantina süresinin sonuna kadar (14 gün) karantinada kalmaya devam 

etmeniz gerekir. Belirtileriniz olmasa ve testiniz negatif olsa bile bunu yapmalısınız. 

Test sonucunuz pozitif ise doktorunuzun ve halk sağlığı yetkililerinin talimatına uygun 

şekilde evinizdeki, hastanenizdeki veya kaldığınız konaklama birimlerindeki diğer 

kişilerden uzak durmanız gerekir. 

 

 
 

https://www.healthdirect.gov.au/symptom-checker/tool/basic-details
https://widget.nhsd.healthdirect.org.au/v1/widget/search?widgetId=2bd9a3ab-54e6-4ddf-a9df-44fef0c2e81b&types=%5Bservices_types%5D%3Aall+services&filters=%5Bprograms%5D%3Acovid+19
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COVID-19 nasıl tedavi edilir? 
Şu anda COVID-19'u tedavi eden veya önleyen özel bir tedavi veya onaylanmış aşı 

bulunmamaktadır. İnsanların ileri derece COVID-19'dan iyileşmesine yardımcı olabilecek 

bazı tedaviler mevcuttur. Potansiyel aşılar ve tedaviler geliştirmek için Avustralya'da ve 

dünya genelinde araştırmalar devam etmektedir. 

En büyük COVID-19 riski altında olanlar kimlerdir? 
Avustralya'da virüs bulaşma riski en çok olanlar: 

• yakın zamanda yurt dışından gelenler 

• COVID-19 tanısı konmuş biriyle yakın temasta bulunmuş olanlar 

• ceza ve tutukevlerindekiler 

• toplu konut ve sitelerde oturanlar 

Virüs bulaşması durumunda en yüksek ciddi hastalık riskiyle karşı karşıya olanlar: 

• 70 yaş ve üzeri olanlar 

• belli sağlık sorunlarından veya gördüğü tedavilerden dolayı bağışıklık sistemleri 

zayıflamış olanlar 

• bazı kronik sağlık sorunları olanlar, örneğin:  

o kalp hastalığı 

o akciğer hastalığı 

o böbrek yetmezliği 

o diyabet 

o ileri derece obezite  

o karaciğer hastalığı 

Riski artırabilecek kronik sağlık sorunları bu listelenenlerle sınırlı değildir. Herhangi bir 

sağlık sorununuz varsa tedavinizi yürüten doktorunuzla bireysel riskinizi ve kendinizi 

korumak için neler yapabileceğinizi görüşmeniz önerilir. 

Tüm nüfus göz önüne alındığında, şimdiye kadar çocuklar arasında doğrulanmış COVID-

19 vaka sayısı düşüktür.  

Hamile kadınlarla ilgili risk hakkındaki deliller halihazırda sınırlıdır. 

 



 

4                                             Factsheet - What you need to know about COVID-19 - V2 - 27092020 - Turkish 

Kendinizi ve başkalarını COVID-19'dan nasıl 

koruyabilirsiniz? 
COVID-19'un yayılmasını durdurmada herkesin üstleneceği bir rol vardır. COVID-19'un 

yayılmasını yavaşlatmak ve en büyük risk altındaki kişileri korumak için aşağıdaki 

önlemleri almak önemlidir. 

• diğer insanlardan 1,5 metre uzakta durun  

• tokalaşma, sarılma ve öpme gibi fiziksel temaslardan sakının 

• soğuk algınlığı veya grip benzeri belirtileriniz varsa ve belirtileriniz hafif olsa bile test 
yaptırdıysanız evde kalın 

• öksürürken ve hapşırırken ağzınızı dirseğinizin içiyle veya mendille kapatın 

• kullanılmış mendilleri doğrudan çöp kutusuna atın ve ellerinizi yıkayın 

• yemek öncesi ve sonrası ile tuvalet sonrası dahil ellerinizi sabun ve su ile sık sık 
yıkayın 

• alkol bazlı el dezenfektanı kullanın  

• gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının 

• tezgahlar, masalar ve kapı kolları gibi sık kullanılan yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte 
edin 

• cep telefonları, anahtarlar, cüzdanlar ve giriş kartları gibi sık kullanılan nesneleri 
temizleyin ve dezenfekte edin 

• pencereleri açarak veya klimayı ayarlayarak mevcut temiz hava miktarını artırın. 

• COVIDSafe uygulamasını indirin 

Halka açık toplantılar hakkında eyalet veya bölgenizdeki yetkililerin tavsiyelerine her 

zaman uyun. 

Özellikle tıbbi bakım gerektiren kronik veya mevcut sağlık sorunlarınız varsa normal sağlık 

randevularınızı ihmal etmemeniz önemlidir. 

Daha fazla bilgi ve başvuru kaynakları 
Avustralya Hükümeti Sağlık Bakanlığı internet sitesi 

İngilizce COVID-19 kaynakları  

Çevrilmiş COVID-19 kaynakları 

Avustralya Hükümeti internet sitesi 

Healthdirect belirti denetleyicisi 

Size en yakın COVID-19 test kliniğini (healthdirect) bulun 

Ruh sağlığı ve esenliği desteği için Head to Health internet sitesine gidin 

Ulusal Koronavirüs Yardım Hattı: 1800 020 080. Bu bilgi hattı 7 gün 24 saat hizmete 

açıktır.  

Yazılı ve Sözlü Çeviri Hizmeti: 131 450. İngilizce konuşamıyorsanız yazılı ve sözlü çeviri 

için.  

https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/how-to-protect-yourself-and-others-from-coronavirus-covid-19/limits-on-public-gatherings-for-coronavirus-covid-19#states-and-territories
http://www.health.gov.au/
https://www.health.gov.au/resources/collections/novel-coronavirus-2019-ncov-resources
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/translated-coronavirus-covid-19-resources
http://www.australia.gov.au/
https://www.healthdirect.gov.au/symptom-checker/tool/basic-details
https://widget.nhsd.healthdirect.org.au/v1/widget/search?widgetId=2bd9a3ab-54e6-4ddf-a9df-44fef0c2e81b&types=%5Bservices_types%5D%3Aall+services&filters=%5Bprograms%5D%3Acovid+19
http://www.headtohealth.gov.au/

