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Schuljahr 2019/20:

Corona virüsü
Eğitimcilerin ve ebeveynlerin bilmeleri gerekenler.

Corona virüsü (SARS-CoV-2), yeni türde bir virüstür ve hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmamaktadır. 
Covid-19 (Corona Virus Disease) hastalığına neden olmaktadır. Ona karşı aşı veya ilaçlar bulunmadığı için 
başvurulacak yol hastalığın sınırlanmasıdır. Enfeksiyonu kapmış ve hasta kişiler dolayısıyla sağlıklı 
 insanları korumak için karantina altına alınmaktadır.

Kendimi nasıl koruyabilirim?
• İyi bir el hijyenine dikkat edin.
• Dirseğinizin içine hapşırın ve öksürün.
• Tek kullanımlık mendiller kullanın ve onları kullandıktan sonra imha edin.
• Enfeksiyonu kapmış ve hasta insanlara mesafenizi koruyun ve el sıkmaktan vazgeçin.

ÖNEMLİ! Enfeksiyon şüphesi durumunda lütfen aile hekiminize veya hastane acil servisine GİTMEYİN. 
Evde kalın ve sağlık Alo 1450 hattını arayın.
 

Corona virüsü ne kadar tehlikeli?
Henüz şu anda net bir öngörüde bulunulamıyorsa da yeni corona virüsü örneğin 2002 ve 2003 yıllarındaki 
MERS (Middle East Respiratory Syndrome) veya SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) kadar 
 tehlikeli olmayabilir.
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Evde kalın ve
sağlık Alo 1450 hattını arayın.
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Schuljahr 2019/20:

Risk grupları
Çocuklar ve genç insanlar, corona virüsü hastalığına daha nadir kapılıyor. Onların hastalık seyri çoğunlukla 
hafif geçiyor.  Daha yüksek bir yaş ve kalp dolaşım hastalıkları, şeker hastalığı veya kanser gibi önceki 
hastalıklar, hastalığın seyrini etkiliyor ve ölüm oranını arttırıyor. Erkeklerde risk, kadınlara nazaran daha 
yüksektir.

Corona virüsü nasıl bulaşıyor?
En sık rastlanan enfeksiyon yolu, insandan insana bulaşmadır ve burada özellikle de solunum yolları 
 üzerinden damlacık enfeksiyonudur. Corona virüsleri, üşütme ve grip virüslerinde olduğu gibi özellikle 
 enfeksiyonu kapmış insanların vücut sıvıları üzerinden dağılmaktadır, örneğin tükürük veya burun salgısı. 
Virüsün bulaşmış olduğu yüzeyler üzerinden veya temaslardan dolayı da temas ile oluşan enfeksiyon da 
mümkündür.
 

Hastalık kendisini nasıl belirtir?
Belirtileri olmayan ve seyri hafif geçen ve bir üşütmenin hastalık belirtilerine sahip olan enfeksiyonlar var-
dır. Hastalığın sıkça görülen belirtileri ateş, öksürme, boğaz ağrıları, baş ağrıları, nefes darlığı ve solunum 
şikâyetleridir. Ağır vakalarda zatürre, ağır bir akut solunum yolu sendromu, böbrek yetmezliği ve hatta 
ölüm meydana gelebilir. 

Bu hastalık nasıl tedavi ediliyor?
Şu anda corona virüsüne karşı ilaçlar ve aşı bulunmamaktadır. Tedavi dolayısıyla semptomatik  
(örn. ateşte: ateş düşürücü ilaçlar) olarak gerçekleşmektedir.

Corona virüsleri özellikle de
damlacık enfeksiyonu üzerinden bulaşmaktadır.

Ateş Solunum şikâyetleriÖksürme Baş ağrıları
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Schuljahr 2019/20:

Okulda ağır bir şüphe vakasında davranış
Federal Eğitim, Bilim ve Araştırma Bakanlığı’nın internet sayfasında güncel tavsiyeler, direktifler ve 
 bildirme yükümlülüklerini bulabilirsiniz: www.bmbwf.gv.at

Okulda ağır bir şüphe vakasında davranış
A) Etkilenen kişi okulda hazırda bulunuyor.

B) Etkilenen kişi okulda hazırda bulunmuyor.

Bilgi Eylem

1.  (A) Mümkün ise etkilenen kişiyi resmi 
hekim gelene kadar veya sağlık dairele-
rinden gelen diğer talimatlara kadar izole 
edilecek. Hiç kimse okul binasından 
ayrılmayacak.

2.  (A/B) Diğer adımları atacak olan sağlık 
dairesi/resmi hekim desteklenecek. 
(Test, diğer açığa kavuşturmalar)

3.  (A/B) Temas edilen kişiler dokümante 
edilecek (sınıf listeleri, eğitimci listeleri, 
saat ve oda planları)

4.  (A/B) Kararlar ve yasal önlemler (saati ile 
birlikte) dokümante edilecek. 

1. (A/B) Okul hekimi 

2.  (A/B) Eğitim müdürlüğü

3. (A) Veli

4.  (A/B) ) Eğitim müdürlüğü

İlçe İdaresi (BH)
Belediye Meclisi
Resmi hekim

OKUL YÖNETİMİ

hazırda bulunmuyor
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Schuljahr 2019/20:

Bir maskeye ihtiyacınız var mı?
Gittikçe daha fazla insan, bulaşma korkusundan dolayı ağız maskeleri kullanmaya başlıyor. Artan talepten 
dolayı bunlar eczanelerde çoğunlukla tükenmiş durumda. Ama dikkat: Her ağız maskesi aynı değildir: 
Standart bir ameliyat ağız maskesi, virüslere karşı müdafaa konusunda oldukça yetersizdir ve özel ince 
partikül maskeleri de günlük yaşamda kullanım için uygun değildir. Ağız maskesi dolayısıyla enfeksiyona 
karşı oldukça korumasızdır. Ancak hâlihazırda hastalığa yakalanan insanların ağız maskeleri kullanmaları, 
sağlıklı insanları bulaşmadan korur.

Toplanmalardan kaçınılmalı mı?
Her türlü insan toplanmaları, Covid-19 gibi enfeksiyon hastalıklarının hızlıca yayıldığı bu zamanlarda 
 daima bir enfeksiyonun yayılmasını kolaylaştıran belirli bir riski taşır. Dolayısıyla tehlikeyi öncesinden 
 değerlendirin. Aşağıdaki bilgiler yardımcı olabilir:
• Yer: Risk, açık havada kapalı alana nazaran daha düşüktür
•  Kişi yoğunluğu: Metrekare başı 2’den fazla kişili bir kişi yoğunluğunda daha yüksek bir risk söz 

 konusudur
• Ortalama yaş: Ortalama yaş arttıkça risk de o kadar artar
• Hijyen: Yerinde yeterince sabun ile elleri yıkama imkânı var ise risk minimize edilir.
• Bildirme yükümlülüğü (bakanlığın kontrol listesine göre link)

 Güvenilir bilgileri burada bulabilirsiniz:
• Federal Eğitim, Bilim ve Araştırma Bakanlığı: www.bmbwf.gv.at
•   Federal Sosyal İşler, Sağlık, Bakım ve Tüketici Koruma Bakanlığı: www.sozialministerium.at
• Avusturya Kızıl Haç: www.roteskreuz.at/corona
•  AGES (Avusturya Sağlık ve Beslenme Güvenliği Ajansı): www.ages.at 
• Avusturya Tabipler Odası: www.aerztekammer.at

Alo hatları  (haftanın 7 günü, 0 – 24 saat)
•  Genel bilgiler:  

Corona virüsü bilgi hattı  – 0800 555 621

•  Enfeksiyon şüphesi durumunda:  
Telefon üzerinden sağlık danışmanlık hizmeti – 1450


