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1. COVID-19 İLE İLGİLİ
GENEL BİLGİLER

1.1 COVID-19 Nedir?
Yeni Koronavirüs solunum yolu 
enfeksiyonuna neden olan bir virüstür. 
Yeni Koronavirüs Hastalığı’na (COVID-19) 
sebep olur. Bu hastalık yüksek ateş, 
öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı, boğaz 
ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrısı, 
halsizlik, koku ve tat alma duyusu kaybı, 
ishal gibi belirtilerle kendini gösterir. Belirti 
göstermeyen vakalar da mevcuttur. 
Herkes virüs kapabilir ve hasta olabilir 
veya çevresindeki kişilere yayabilir.

1.2 COVID-19 Nasıl Bulaşır?
COVID-19, hasta kişilerin öksürme, 
hapşırma veya konuşmayla ortaya saçtığı 
damlacıkların ortamdaki diğer bireyler 
tarafından solunması, damlacıkların 
yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra 
ellerin ağız, burun veya göze 
götürülmesiyle bulaşır.  Virüsün kuluçka 
süresi, yani virüsü kaptıktan sonra belirti 
gösterinceye kadar geçen süre 2 ila 14 
gündür. COVID-19 çok bulaşıcı bir virüstür, 
önlem alınmazsa bir kişiden diğerine 
kolayca geçebilir.
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1.3 COVID-19’dan Nasıl Korunurum?
Maske takmak: Maske taktığımız zaman konuşurken, 
öksürürken, hapşırırken etrafa daha az damlacık saçılır. Eğer 
bilmeden virüs taşıyorsak damlacıklarla virüsün etrafa 
yayılmasını önlemiş oluruz. Çevremizdeki kişilere virüs 
bulaştırmayız. Evden dışarı çıktığımızda ve kapalı ortamlarda 
maskemizi takmak bizi ve çevremizdekileri korur.
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1.
Maskeyi takmadan önce, ellerinizi 
sabun ve su ile yıkayın veya alkol 
bazlı dezenfektan ile temizleyin.

2.
Ağız ve burnu maske ile örtün ve 
yüzünüzle maske arasında 
boşluk olmadığından emin olun.

3.
Maskeyi kullanırken maskeye dokunmaktan 
kaçının; maskenize dokunursanız, ellerinizi 
alkol bazlı dezenfektanla veya sabun ve su 
ile temizleyin.

5.
Maskeyi arkadan çıkarın (maskenin önüne dokunmayın); ve 
üzerindeki mikropların çevreye yayılmasını önlemek için derhal 
kapalı bir çöp kutusuna atın, ellerinizi sabun ve su ile yıkayın veya 
alkol bazlı dezenfektanla temizleyin.

4.
Maskeyi nemli olduğu anda yenisiyle 
değiştirin ve tek kullanımlık maskeleri 
tekrar kullanmayın.

MASKE NASIL KULLANILIR?
(Takılır, Kullanılır, Çıkartılır ve Atılır)



Fiziksel mesafeye dikkat etmek: Damlacıklar ağzımızdan ve 
burnumuzdan çıktıktan sonra çok uzağa gidemez. Başkalarından en 
az 1,5 metre uzakta durursak onlardan çıkan damlacıklar bize gelmez, 
bizden çıkan damlacıklar da onlara ulaşmaz.

Ellerimizi temiz tutmak:
Ellerimizi sık sık en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkamalı, 
sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği veya 
kolonya ile temizlemeliyiz. Özellikle yemek hazırlamadan önce, 
yemek yemeden önce, burnumuzu sildikten, öksürdükten veya 
hapşırdıktan sonra, tuvaleti kullandıktan veya bebeklerin bezini 
değiştirdikten sonra, market ve toplu taşıma gibi yerlerde 
bulunduktan sonra, bir hastaya hizmet etmeden önce ve ettikten
sonra ellerimizi yıkamalıyız.

EL DEZENFEKTANI NASIL KULLANILIR?

parmak aralarına ve
tırnaklarınıza temas

El dezenfektanını 

Ellerinizin kurumasını
bekleyin.

EL DEZENFEKTANI NE ZAMAN KULLANILIR?
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Ellerin sık ve doğru yıkanması hastalıklardan korunmanın en etkili yollarından biridir.

1Ellerinizi bir miktar
su ile ıslatın.

Avuç içlerinizi
ovuşturun.

2 Yeterli miktarda 
sabunu tüm ellerinize 
uygulayın.

Sağ avucunuzu sol elinizin 
üstüne getirerek 
parmaklarınızı iç içe geçirin 
aynısını diğer avucunuz için 
de yapın.

Parmaklarınızı
iç içe geçirerek

avuç içlerinizi ovun.

Parmaklarınızın arka 
tarafını avuç içlerinize 
getirin.

Sol baş parmağınızla sağ 
avuç içinizi kavrayarak 

ellerinizi ovun ve aynısını 
sağ baş parmağınızla da 

yapın.

Ellerinizin arka ve ön yüzünü 
ovun. Sağ ve sol 
parmaklarınızı kullanarak 
sol avuç içinizi yıkayın.

Ellerinizi bol su ile
durulayın.

Tek kullanımlık bir 
havlu peçete ile ellerinizi 
kurulayın.

Musluğu kapatmak 
için havlu peçete 

kullanın.

TÜM BU İŞLEM SADECE 
20 SANİYENİZİ ALACAK.
Şimdi elleriniz tertemiz oldu.
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Çevremizi temiz tutmak: Sık dokunduğumuz yerleri (kapı-pencere 
kolları, mutfak tezgahı, banyo, tuvalet, çeşme, bilgisayar vs.) normal 
temizleyici ile temizledikten sonra sulandırılmış çamaşır suyu ile 
silerek virüsleri etkisiz hale getirebiliriz. Ayrıca kapalı ortamları sık sık 
havalandırarak havanın temizlenmesini sağlayabiliriz.

Öksürüp hapşırırken ağzı ve burnu kapamak: Öksürüp hapşırırken 
ağzımızı ve burnumuzu kolumuzun içiyle veya mendille kapatırsak 
damlacıklarımızın etrafa saçılmasını önleyebiliriz.

Belirtileri takip etmek: belirti gösterdiğimizde veya COVID-19 
hastasıyla temasımız olduğunu öğrendiğimizde Sağlık Bakanlığı'nın 
ALO 184 Korona Danışma Hattı'nı aramalıyız. 
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2. PANDEMİ DÖNEMİNDE GÜNLÜK YAŞAM
COVID-19 salgını devam ettiği için herkesin günlük yaşantısını 
hastalığın yayılma riskini azaltacak şekilde düzenlemesi önemlidir. 
salgın boyunca maske-mesafe-temizlik kuralına riayet etmeyi 
unutmayın. Hastalığın yayılma hızına göre tedbirler güncellendiği için 
yetkililerin açıklamalarını takip edin ve tedbirlere uyun.
Günlük hayatınızda yapacağınız aktivitelerde riski tahmin etmek için 
şu bilgiyi aklınızda tutun: Genellikle başkalarıyla ne kadar yakın 
olursanız ve birlikte geçirdiğiniz süre ne kadar uzun olursa, 
COVID-19’un yayılma riski o kadar yüksek olacaktır. 

Güvenli Bir Günlük Yaşam İçin Tavsiyeler
Dışarı Çıkmak

Dışarıya çıkmaya karar verirken kendinize şu soruları sorabilirsiniz:

1. Yaşadığım yerde COVID-19 risk durumu nasıl?
Çok yüksek riskli ve yüksek riskli illerden birinde yaşıyorsanız, dışarıya 
çıktığınızda virüsü kapma riskiniz artar.

2. Bulunduğum İldeki kısıtlamalar nelerdir?
Yetkililerin açıklamalarını takip etmek ve kısıtlamalara
uymak riski azaltır.

3. Açık alanda mı, kapalı
alanda mı olacağım?
Kapalı alanda risk artar.

4. Çevremdekilerle aramda
1,5 metre mesafeyi
koruyabilecek miyim?
Mesafe azaldıkça risk artar.

00000

0000

00000

İSTANBUL
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5. İşim ne kadar sürecek?
Süre arttıkça risk artar.

6. Başkalarıyla alet, araç gereç, 
ekipman vs. paylaşacak mıyım?
Paylaşım arttıkça risk artar (örneğin 
tabak kaşık kullanımı, spor aleti 
kullanımı). Her kullanımdan sonra uygun 
şekilde temizlik ve dezenfeksiyon 
yapılırsa risk azalır.

7. Toplu taşıma kullanacak mıyım? 
Kalabalık ve havalandırılmayan toplu taşıma araçlarında risk artar.

8. Başka bir şehre mi gidiyorum?
Farklı illere gitmeniz gerekiyorsa, oradaki risk durumunu
kontrol edebilirsiniz.

9. COVID-19 açısından riskli grupta mıyım?
İleri yaştakiler ve kronik hastalığı olanlar COVID-19 kaparsa daha 
şiddetli geçirme riski altındadır.

10. COVID-19 açısından riskli grupta bulunan
biriyle yaşıyor muyum?
İleri yaştakiler ve kronik hastalığı olanlar COVID-19 kaparsa daha 
şiddetli geçirme riski altındadır. Evinizde riskli grupta yer alan kişiler 
varsa daha dikkatli olmalısınız.

11. COVID-19 belirtilerini gösteriyor muyum?
Belirti gösteriyorsanız dışarı çıkmamalısınız.
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5. Sadece alacağınız ürünlere dokunun.

6. Mümkünse temassız kart ile ödeme yapın.

7. Markete ve pazara girmeden önce ve çıktıktan sonra ellerinizi 
dezenfekte edin. Eve gelince ellerinizi yıkayın. 

8. Marketten ve pazardan aldıklarınızı poşetlerden çıkarmadan önce 
ve sonra ellerinizi yıkayın. Yiyecekleri ve paketleri çamaşır suyu gibi 
dezenfektanlar ile dezenfekte etmeyin.

Diğer Günlük Faaliyetler
•Dışarıdan paket yemek, kargo, posta geldiğinde aldıktan sonra 
ellerinizi su ve sabunla yıkayın. Ödemelerinizi online yapmayı
tercih edin.

•Banka işlemleri için online bankacılık, aplikasyon ve ATM gibi kişisel 
temas gerektirmeyen yöntemleri tercih edin. Yüz yüze işlem için 
bankaya girmeniz gerekliyse maske mesafe temizlik kurallarına uyun 
ve eve döndüğünüzde ellerinizi yıkayın.

Market ve Pazar Alışverişi Yapmak
1. Mümkünse online alışverişi
tercih edin.

2. Market ve pazardan alışveriş 
yapacaksanız yoğun olmayan saatleri 
tercih edin, maske mesafe temizlik 
kurallarına uyun.

3. Aldıklarınızı koymak için evden 
getirdiğiniz poşet ve çantanızı her 
alışverişten sonra temizleyin.

4. Market arabasının veya sepetinin 
tutacağını dezenfekte edin. 
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Ulaşım
•Ulaşım araçlarında maske mesafe hijyen kurallarına dikkat edin. 
Toplu taşıma araçlarına giderken sık dokunulan yerlere (bilet otomatı, 
turnikeler, trabzanlar, asansör düğmeleri, bankla, kapılar, çöp kutuları 
vs.) dokunmaktan kaçının. Zorunlu olarak dokunduğunuzda ellerinizi 
kolonya veya el dezenfektanı ile dezenfekte edin. 

•Zorunlu değilseniz toplu taşıma araçlarını kalabalık olduğu saatlerde 
kullanmayın. Sosyal mesafenin ve maske kurallarının uygulanmadığı 
araçlara binmekten kaçının. 

•Toplu taşıma araçlarında ve takside bir şey yiyip içmeyin. Araçtan 
indikten sonra bir şey yiyip içmeden önce ellerinizi dezenfekte edin.

•Sürücülere araçların pencereleri açarak havalandırılmasını hatırlatın.

•Bir aracı birden fazla kişi kullanıyorsa sık kullanılan yerleri 
(direksiyon, vites, kapı kolları, camlar, radyo vs.) her kullanımdan önce 
temizleyin ve dezenfekte edin.

•Kişisel araçlarınızda olabildiğince az kişinin seyahat etmesini 
sağlayın. Sık kullanılan yerlerin temizliğine ve havalandırmaya
dikkat edin.

Küçük Buluşmalar
Salgın döneminde sevdiklerimiz, iş 
arkadaşlarımız ve okul arkadaşlarımızla 
görüşmenin en güvenli yolu online 
görüşmelerdir. Sevdiklerinizle plan yapıp 
görüntülü konuşma ile aynı anda yemek 
yiyebilir, oyunlar oynayabilir ve sohbet 
edebilirsiniz. Yüz yüze görüşmeler için ise 
bulunduğunuz ilde kısıtlamalar yoksa 
aşağıdaki önlemleri alarak görüşmenizi 
daha güvenli hale getirebilirsiniz.
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•Bahçe, teras gibi açık ortamları tercih edin. Kapalı ortamlarda 
pencere ve kapıları açarak havalandırma sağlayın.

•Kişi sayısını az tutun, planlama yaparken insanların arasında 1,5 
metre mesafe olması gerektiğini unutmayın.

•Ev sahibi ve misafir herkesin maskesini takmasını sağlayın.

•Sık dokunulan yüzeyleri ve malzemeleri sık sık temizleyin ve 
dezenfekte edin.

•Yüksek sesle konuşma ve şarkı söylemekten kaçının; 
çevrenizdekileri de bu yönde uyarın.

•Herkesin elini sık sık yıkamasını sağlayın.

Risk Tablosu
Günlük hayatınızda yapacağınız faaliyetleri daha güvenli hale 
getirmenin yolu mümkün olduğunca açık alanda, az kişiyle ve maske 
mesafe temizlik kurallarına uyarak bu faaliyetleri yapmaktır. Aşağıdaki 
tabloda bazı faaliyetlerin daha güvenli ve daha riskli  alternatiflerini 
görebilirsiniz.

Faaliyet Daha Güvenli Daha riskli

Arkadaşlarınızla
ve akrabalarınızla
görüşmek

Açık bir parkta 
piknik yapmak
Bahçede oturmak 
Açık sahada veya 
alanda maç yapmak
Açık alanda yürüyüş 
yapmak

Eve misafirliğe 
gitmek
Eve misafir
kabul etmek
Kapalı bir
restauranta gitmek
Mevlit ve
taziyeye gitmek 
Düğün, nişan ve 
doğum günü 
partisine katılmak
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Faaliyet Daha Güvenli Daha riskli

Dışarıdan yeme içme

Hareket etme

Eğlence

Paket servis almak
Eve yemek 
söylemek
Mesafe ve temizlik 
tedbirlerine uyan bir 
restaurant veya 
cafede dışarıda 
oturmak

Parkta, sahilde, 
ormanda veya
ağaçlık alanda 
koşmak, yürümek, 
bisiklet sürmek
Açık parklardaki 
egzersiz aletlerini 
kullanmak
Bahçede bitkilerle 
ilgilenmek
Köpek gezdirmek
Evde egzersiz 
yapmak

Online film 
festivallerine, 
yarışmalara 
katılmak
Açık havada
yapılan sinema ve 
tiyatrolara gitmek 

Kapalı spor
salonunda egzersiz 
yapmak
AVM’de uzun süre 
dolaşmak
Kapalı yüzme 
havuzunda yüzmek

Kapalı sinema ve 
tiyatro salonuna 
gitmek
Ev partisine 
katılmak

Restaurant veya 
cafede içeride 
oturmak
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2.1. Evde Geçirilen
Dönemde Beslenme
COVID-19 pandemi sürecinde sağlıklı 
beslenmek çok önemlidir. Yediklerimiz ve 
içtiklerimiz enfeksiyonlardan korunma, 
mücadele ve iyileşmede etkili olabilir.
Hiçbir gıda takviyesi veya besinin 
COVID-19’dan koruma ve tedavi etme etkisi 
yokken, sağlıklı besinler bağışıklık sistemini 
desteklemede önemlidir.  Ayrıca iyi 
beslenme obezite, kalp rahatsızlıkları bazı 
kanser türleri ve olası diğer sağlık 
problemlerini azaltır.
Bebeklerin sağlıklı beslenmesi, bebeğin ilk 
altı ay sadece anne sütü ile çok iyi 
emzirilmesi, altı aydan 2 yaşa kadar 
emzirmenin yanında besleyici ve güvenli 
gıdalarla beslenmesi demektir. Sağlıklı ve 
dengeli beslenmek çocukların büyüme ve 
gelişimleri için önemlidir. Yaşlılarda da daha 
aktif ve sağlıklı bir yaşam sağlamaya 
yardımcı olur.

Sebze ve Meyve ile
Yiyeceklerinizi Çeşitlendirin

•Her gün buğday, mısır ve pirinç gibi karışık 
tahıllar, mercimek, fasulye gibi baklagiller, 
bol miktarda taze sebze ve meyvenin yanı 
sıra kırmız et, beyaz et, balık ve süt ürünleri 
tüketmeniz önerilir.
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•Atıştırmalık olarak taze sebze, meyve ve tuzsuz kuruyemiş 
yiyebilirsiniz.

Tuzu Azaltın

•Yemekleri hazırlarken ve pişirirken
az tuz kullanın; baharat ve tuzlu sos kullanımını azaltın.

•Tuzu sofralarınızdan kaldırın, tuz yerine tat vermek için taze veya 
tuzsuz kuru baharatlar deneyin.

Katı ve Sıvı Yağları Ölçülü Tüketin

•Yemek pişirirken kullanılan tereyağı, saf yağ ve margarin yerine 
zeytin yağı, ayçiçeği yağı, mısır özü yağı ve soya gibi daha sağlıklı 
yağları kullanın.

•Süt ve süt ürünlerinde az yağlı ve yağ oranı düşürülmüş olan
ürünler tercih edin.

•Endüstriyel olarak trans yağ içeren işlenmiş, pişirilmiş ya da 
kızartılmış ürünlerden kaçının.

Şeker Tüketimini Sınırlayın

•Gazlı içecekler, meyve suları, meyveli sütler, soğuk çay, kahve, enerji 
ve spor içecekleri, sıvı ve toz tatlandırıcı kullanılmış aromalı su ve 
içecekler gibi tatlı ve şekerli içeceklerin tüketimini sınırlandırın.

•Kurabiye, kek ve çikolata yerine taze meyveleri tercih edin. Diğer 
tatlı seçenekleri tüketildiğinde düşük şekerli ve küçük porsiyon olması 
önerilir.

•Çocuklara şekerli yiyecekler vermekten kaçının. 2 yaş altı çocuklara 
verilen ek gıdalara tuz ve şeker katmayın, 2 yaş üstü çocuklarda da 
kullanımını sınırlandırın.
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Yeterli Su Tüketin

•İdeal sağlık için sıvı alımı önemlidir. 
Tüketimi uygun ve güvenli olduğu sürece en 
sağlıklı ve ucuz içecek çeşme suyudur.
Şeker ve tatlı içecekler yerine su içmek, fazla 
kalori ve şeker alımının sınırlanmasının en 
basit yoludur.

Tüketimi Sınırlandırılması Gereken
Yiyecek Ve İçecekler

•Bu dönemde tüketilmesi sınırlandırılması gereken yiyecek ve 
içecekler; kan şekerini hızla yükselten şeker ve şekerli yiyecek ve 
içecekler, beyaz ekmek de dâhil hamur işi ürünler, işlenmiş et ürünleri, 
aşırı tuz içeren besinlerdir (hazır soslar, cips gibi tuzlu ürünler, 
patlamış mısır, tuzlu kurabiyeler, vb.). Enerji içeriği yüksek alkollü 
içeceklerin de vitamin, mineral emilimini olumsuz etkileyebildiği ve 
uyku problemlerine yola açabildiği için tüketimi mümkün olduğunca 
sınırlı olmalıdır. 

2.2. Evde Geçirilen Dönemde
Fiziksel Aktivite Ve Egzersizler
COVID-19 salgınında evde kalmak 
normalden daha fazla oturmaya ve 
hareketsiz kalmaya neden olabilir. Ancak 
böyle zamanlarda fiziksel aktivite tüm yaş 
grupları için çok önemlidir. 
Sadece oturmaya kısa bir mola vererek 3-4 
dk. yürüme veya germe gibi hafif fiziksel 
hareketler ile kaslarınızı gevşetebilir, kan 
dolaşımını ve kas aktivitesini artırabilirsiniz. 
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Düzenli fiziksel aktivite günlük hayatımızı düzenlemenin ve ailemizle 
daha fazla vakit geçirmenin bir yolu olabilir. Ayrıca ruh sağlımız 
(depresyon riskinin ve bilişsel zayıflığın azalması, demans 
başlangıcının gecikmesi) ve duygularımızın iyileşmesi için iyidir.
Her yaşta sağlığınız için faydalı fiziksel aktiviteler yapabilirsiniz.

1 Yaş Altı Bebekler;

•Bebeklere gün içerisinde birçok kez fiziksel aktivite yaptırın.

•Bebek henüz hareket edemiyorsa, gün içerisinde aralıklarla toplam 
30 dk. olacak şekilde yüz üstü yatırarak emekletmeye çalıştırın, halı 
üzerinde oyunlar oynatın ve yürüyene kadar ayak hareketleri yaptırın.

5 Yaş Altı Çocuklar;

•Çocuklar günde en az 3 saat çeşitli fiziksel aktivitelere zaman 
harcamalıdır.

•3-4 yaşındaki çocuklarınıza en az 1 saat yaşlarına uygun orta ve 
yüksek şiddette fiziksel aktivite yaptırın.

5-17 Çocuk Ve Ergenler;

•Her çocuk ve ergen günde en az 1 saat orta ve yüksek şiddette 
fiziksel aktivite yapmalıdır. Daha uzun süre fiziksel aktivite 
çocuğunuzun sağlığı için faydalıdır. 

Düzenli fiziksel aktivite hem vücuda hem 
zihne faydalıdır. Aktivite yapmak COVID-19 
riskini artıran bazı faktörleri kontrol 
etmemize destek olur: yüksek kan 
basıncının düşürülmesine, kilonun kontrol 
edilmesine, kalp hastalıkları, inme, tip-2 
diyabet ve çeşitli kanser risklerinin 
azaltılmasına yardımcı olur.
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18 Yaş Üstü Yetişkinler;

•Haftada en az 2,5 saat hafif tempoda ya da 75 dk. ağır tempoda 
fiziksel egzersiz yapın. Haftada 5 saat hafif fiziksel aktivite sağlık
için daha faydalıdır.

•Ek olarak, hareket yeteneği kısıtlı ve yavaş olan yaşlı bireylerin 
haftada en az 3 gün denge artışını ve düşmeleri azaltmayı sağlayacak 
fiziksel aktiviteler yapması önerilir.

Pandemi Döneminde Evde Aktif Olun

•Gün içinde aktif olacağınız kısa molalar verin. Dans etmek, 
çocuklarla oynamak, temizlik yapmak, merdiven inip çıkmak
vb. Egzersizleri gün içinde aktif kalabilmek için kullanabilirsiniz.

•Teknolojiden yararlanın.  Ücretsiz olan çevrimiçi egzersiz derslerini 
veya Youtube’da egzersiz videolarını takip edilebilirsiniz. Hareket 
gerektiren video oyunları oynayabilirsiniz. 

•Yürüyün. Kapalı ve küçük alanlarda bile yürümek aktif kalmanıza 
yardımcı olacaktır. Örneğin; telefon ile konuşurken oturarak 
konuşmak yerine ev içinde dolaşarak konuşabilirsiniz.

•Ayağa kalkın. Mümkün olduğu kadar 
ayakta durarak hareketsiz geçirdiğiniz 
zamanı azaltın özellikle her 30 dakikada bir 
oturduğunuz yerden kalkarak hareket  
etmelisiniz. Ayakta durarak çalışabilmenizi 
sağlayacak uzun bir masa kullanabilir veya 
ayarlayabilirsiniz (normal masanızın altına 
kitap vb. koyarak yükseltebilirsiniz).

•Rahatlayın. Gevşeme egzersizleri sakin 
kalmanıza yardımcı olur. 
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GEVSEME
EGZERSIZLERI

1.

2.

-

1.

2. Her kasınızı 10’a kadar sayarak 
mümkün olduğunca sıkın, ardından 

omuzlar, sağ yumruk, sağ kol, sol 
yumruk, sol kol, göbek, kalça, sağ ayak, 
sol ayak vs.

3.

3.

4. Her döngü boyunca nefes almaya ve 
-

layın.

(Örneğin rahat bi sandalyede).
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2.2.1. Evde Yapılabilecek Fiziksel Egzersiz Örnekleri
Dünya Sağlık Örgütü evde kalınan süre boyunca insanların fiziksel 
olarak aktif kalabilmeleri için bir dizi egzersiz örneği hazırlamıştır.

Dizden Dirseğe

Dengenizi sağlayarak ilk önce dizinize 
ters yöndeki dirseğiniz ile dokunun, 
sonra tersi yönde tekrarlayın.  Hareketi 
1-2 dakika boyunca 30-60 saniye 
dinlenme arası vererek 5 set halinde 
yapınız. Hareket esnasında solunumunuz 
ve kalp atışınızın hızlanması iyi olacaktır.

Plank

Kollarınızı dirsekler omuzların altında 
olacak şekilde yere sıkıca destekleyin. 
Kalçanızı kafa seviyenizde tutun. 20–30 
saniye (veya mümkünse daha fazla) bu 
pozisyonda durmaya çalışın, 30-60 
saniye dinlenin ve bu egzersizi 5 set 
olarak yapınız. Bu egzersiz karın, kol ve 
bacaklarınızın güçlenmesini sağlayacaktır.

Arkaya Esneme

Parmak uçlarınızla kulaklarınıza dokunun 
ve ayaklarınızı yere paralel hale getirerek 
gövdenizi yerden kaldırınız ve geri indirin. 
10-15 kere tekrarlayın ve 30-60 saniye 
dinlenin bu egzersizi 5 set halinde 
yapınız. Bu sayede sırt kaslarınız 
güçlenecektir.
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Süpermen

Ellerinizi omuzlarınızın altına ve dizlerinizi 
kalçalarınızın altına yerleştirin. Bir kolu 
ileri ve elinizle ters olan bacağınızı arkaya 
doğru uzatın daha sonra diğer kol ve 
bacağınızı uzatın. 20-30 kere tekrarlayın 
ve 30-60 saniye dinlenin bu egzersizi 5 
set halinde yapın. Bu egzersiz sayesinde 
karın, kalça ve sırt kaslarınız 
güçlenecektir. 

Squat

Ayak parmakları hafif dışa bakacak 
şekilde ayaklarınızı kalça mesafesinde 
yerleştirin. Dizlerinizi yapabildiğiniz 
kadar bükün, topuklar yerde ve dizleri 
ayakların üstünde (önünde değil) tutun. 
Bacaklarınızı bükün ve gerin. 10-15 kere 
tekrarlayın ve 30-60 saniye dinlenin bu 
egzersizi 5 set halinde yapınız. Bu 
egzersiz sayesinde bacaklarınız ve 
kalçalarınız güçlenecektir. 

Dizi Yan Kaldırma

Ellerinizi hava kaldırın ve dizlerinizi 
sırasıyla kendi yönündeki dirseğinize 
değdirin. Hareketi 1-2 dakika boyunca 
30-60 saniye dinlenme arası vererek 5 
set halinde yapınız. Hareket esnasında 
solunumunuz ve kalp atışınızın hızlanması 
iyi olacaktır.
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Göğüs Açma

Parmaklarınızı arkanızdan geçirin. 
Kollarınızı gerin ve göğsünüzü öne doğru 
açın. Bu pozisyonda en az 20-30 saniye 
durun. Bu egzersiz göğsünüz ve 
omuzlarınızın esnemesini sağlayacaktır.

Köprü

Ayaklarınızı dizlerinizin üzerinde 
topuklarla sıkıca yere sabitleyin. 
Kalçaları rahat hissettiğiniz kadar 
kaldırın ve yavaşça tekrar indirin. 10-15 
kere tekrarlayın ve 30-60 saniye 
dinlenin bu egzersizi 5 set halinde 
yapınız. Egzersiz sayesinde kalçalarınız 
güçlenecektir.

Sandalye Çalışmaları

Bir sandalyeyi tutun, ayaklarınız 
sandalyeden yaklaşık yarım metre uzakta 
olacak şekilde kalçanızı yere indirirken 
kollarınızı bükün ve sonra kolları düzeltin. 
10-15 kere tekrarlayın ve 30-60 saniye 
dinlenin bu egzersizi 5 set halinde 
yapınız. Bu egzersiz kol kaslarınızın 
güçlenmesini sağlayacaktır. 
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Bacakları Duvara Dayama

Kalçanızı duvara (5-10 cm) yaklaştırın ve 
bacaklarınızı dinlendirin. Gözlerinizi 
kapatın, vücudunuzu gevşetin ve 
nefesinizi giderek derinleştirin. Herhangi 
bir düşünce veya endişeye 
odaklanmamaya çalışarak nefesinize 
konsantre olun. Bu pozisyonda 5 dakika 
kadar dinlenin. Bu konumun rahat, 
dinlendirici ve stres giderici olması 

Çocuk Pozu

Dizleriniz yerde iken, kalçalarınızı 
topuklarınıza getirin. Karnınızı 
uyluklarınıza dayayın ve kollarınızı aktif 
olarak öne doğru uzatın. Bu pozisyonda 
20-30 saniye (veya daha fazla) durun. 
Bu egzersiz sırtın, omuz ve vücudun 
yanlarının esnemesini sağlar.

Meditasyon Oturuşu

Bacaklarınızı çapraz yaparak yere rahatça 
oturun (alternatif olarak, sandalyeye 
oturabilirsiniz). Sırtınızı dik tutmaya 
çalışın. Gözlerinizi kapatın, vücudunuzu 
gevşetin ve nefesinizi giderek 
derinleştirin. Düşüncelerinize veya 
endişelerinize odaklanmamaya çalışarak 
nefesinize konsantre olun. Zihninizi 
rahatlatmak ve temizlemek için bu 
pozisyonda en az 5-10 dakika kalın.

amaçlanmıştır.
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3. COVID-19 VAKALARI, 
TEMASLILARI VE 
BAKIMVERENLERİ İÇİN 
ÖNERİLER
COVID-19 test sonucunuzun pozitif 
olması, temaslı olmanız veya evde 
COVID-19 hastası birine bakmanız 
nedeniyle evde izolasyonda veya 
karantinada iseniz ne yapmanız 
gerektiğini bilmelisiniz. 
İzolasyon, hastaların sağlıklı kişilerden ayrılması için kullanılır. 
İzolasyondaki kişilerin evde kalması gerekmektedir. 
Karantina, COVID-19'a maruz kalmış olabilecek bir kişiyi, 
başkalarından uzak tutmak için uygulanır. Kendini karantina altına 
alan kişiler, diğerlerinden ayrı kalır ve evlerinin veya bulundukları yerin 
dışındaki hareketlerini sınırlar. Karantina, COVID-19’un daha fazla 
yayılmasını sınırlandırmaya yardımcı olur.

3.1. COVID-19 Testi Pozitif Olanlar için Öneriler
Testiniz pozitif ise hekiminizin belirttiği süre boyunca evde 
izolasyonda kalmanız gerekecektir. Hekiminiz evde alacağınız 
tedavinizi düzenleyecek ve düzenli aralıklar ile sizi takip edecektir. 
Yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun 
akıntısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik, koku ve tat alma duyusu kaybı, 
ishal gibi belirtilerin hepsini veya birkaçını gösterebilirsiniz. Bu 
belirtilerin hiçbirini göstermemeniz ve tamamen sağlıklı hissetmeniz 
de mümkündür, ancak bu durumda dahi virüsü başka insanlara 
bulaştırabilirsiniz. İzolasyon boyunca hastalığın ağırlaşmasını önlemek 
ve hastalığı başkalarına bulaştırmamak için evde tedavi boyunca 
izolasyon kurallarına uymalısınız: 
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1. Hekiminizin önerdiği süre
içerisinde evden çıkmayın,
başkalarıyla temas etmeyin.  

2. Hekiminizin önerdiği şekilde ilaçlarınızı 
düzenli olarak aynı saatlerde alın. 

3. Yaşınıza ve kilonuza uygun şekilde 
beslenin ve yeterli miktarda sıvı alın. 

4. Düzenli şekilde uyuyun ve dinlenin.

5. Evinize ziyaretçi kabul etmeyin. 

6. Mümkünse izolasyon boyunca ayrı bir odada kalın, mümkün 
değilse kendiniz için oda içerisinde bir alan belirleyin ve sürekli 
cerrahi maske takın. Maskeniz nemlendiği zaman değiştirin. Kimseye 
3-4 adımdan fazla yaklaşmamaya özen gösterin. 

7. Odanızı sık sık havalandırın. 

8. Ev içerisinde fazla hareket etmeyin. Evin ortak alanlarında mutlaka 
cerrahi maske takın. 

9. Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın. Ayrı tuvalet ve banyo 
yok ise bu alanlarda mutlaka cerrahi maske takın, mümkünse bu 
alanları her kullanım sonrası temizleyerek sulandırılmış çamaşır 
suyuyla dezenfekte etmeye çalışın. 

Sulandırılmış çamaşır suyu hazırlanması
Banyo ve tuvaletler günde en az bir kez sulandırılmış çamaşır suyuyla 
(1:100 normal sulandırmada) (sodyum hipoklorit cas no: 7681-52-9) 
temizlenmelidir, belirgin şekilde kirlenme olduğunda 1:10 normal 
sulandırma ile hazırlanmış çamaşır suyuyla temizlenmelidir. 1/100’lük 
çamaşır suyu elde etmek için pratik olarak 10 litre su içine 1 küçük çay 
bardağı çamaşır suyu konulur.
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10. Sık sık ellerinizi su ve normal sabunla yıkayın ya da alkollü el 
antiseptiği veya kolonya ile ovalayın.

11. Tabak, bardak, havlu gibi eşyalarınızı ayırın, evdekilerle
ortak kullanmayın. 

3.1.1. Emziren COVID-19 Testi Pozitif Anneler İçin Öneriler; 

Anne sütü bebekler için ideal besindir. Güvenli, temiz ve yaygın 
görülen çocuk hastalıklarına karşın korumaya yardımcı antikorlar 
içerir. 6 aydan küçük bebeğinizi sadece anne sütü ile besleyin, ihtiyacı 
olan tüm besin ve sıvıyı anne sütü sağlar. 6 aydan itibaren anne 
sütüyle birlikte bebeğinizi besin değeri açısından güvenli, yeterli ek 
gıdalarla besleyin. 

•COVID-19 pozitif iseniz, aşağıdaki tedbirleri alarak bebeğinizi 
emzirebilirsiniz.
  •Emzirme sırasında maske takın.
  •Bebeğe dokunmadan önce ve sonra ellerinizi yıkayın. 
  •Sık dokunulan yüzeyleri düzenli olarak
temizleyin ve sulandırılmış çamaşır suyuyla
dezenfekte edin.

•COVID-19 veya diğer komplikasyonlar
nedeniyle bebeğinizi emziremeyecek
kadar kötü hissediyorsanız bebeğinize
sizin için mümkün ve kabul edilebilir bir
yöntemle anne sütü verme konusunda 
destek alın:
  •Süt sağma,
  •Laktasyon,
  •Süt anne 
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3.2. COVID-19 Testi 
Yakın Temaslılara Öneriler
Testi pozitif çıkan biri ile yakın temaslı 
iseniz T.C. Sağlık Bakanlığı yetkilileri 
sizinle irtibata geçecek ve 
bilgilendirme yapacaktır. Yakın temaslı 
iseniz evden çıkmayın, karantina 
kurallarına uyun ve belirtilerinizi takip 
edin. Herhangi bir belirti (ateş, 
öksürük, ishal, tat ve koku kaybı 
ve/veya solunum yolu semptomları) 
gelişirse doktorunuza haber verin. 

1. Hekiminizin önerdiği süre içerisinde evden çıkmayın, başkalarıyla 
temas etmeyin. 

2. Yaşınıza ve kilonuza uygun şekilde beslenin ve yeterli miktarda
sıvı alın. 

3. Düzenli şekilde uyuyun ve dinlenin.

4. Evinize ziyaretçi kabul etmeyin. 

5. Mümkünse izolasyon boyunca ayrı bir odada kalın, mümkün 
değilse kendiniz için oda içerisinde bir alan belirleyin, sürekli cerrahi 
maske takın. Maskeniz nemlendiği zaman değiştirin. Kimseye 3-4 
adımdan fazla yaklaşmamaya
özen gösterin. 

6. Odanızı sık sık havalandırın. 

7.  Ev içerisinde fazla hareket etmeyin. Evin ortak alanlarında mutlaka 
cerrahi maske takın. 

Pozitif Olanlar ile

27



8. Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın. Ayrı tuvalet ve banyo 
yok ise bu alanlarda mutlaka cerrahi maske takın, mümkünse bu 
alanları her kullanım sonrası temizleyerek sulandırılmış çamaşır 
suyuyla dezenfekte etmeye çalışın. Sulandırılmış çamaşır suyu 
hazırlamak için 10 litre su içine 1 küçük çay bardağı çamaşır
suyu ekleyin.

9. Sık sık ellerinizi su ve normal sabunla yıkayın ya da alkollü el 
antiseptiği veya kolonya ile ovalayın.
10. Tabak, bardak, havlu gibi eşyalarınızı ayırın, evdekilerle
ortak kullanmayın. 

3.3. Evde COVID-19 Hastasına Bakım
Verenler İçin Öneriler
Evinizde bir kişinin COVID-19 testi pozitif ise tüm ev halkı yakın 
temaslı olarak değerlendirilir ve karantinaya girer. Hastanın izolasyon, 
kendinizin karantina sürenizin ne zaman biteceğini doktorunuzdan 
öğrenin.  Hasta kişinin bu süreçte ayrı bir odada kalması hastalığın 
evdeki diğer kişilere bulaşma riskini azaltır. Hastanın ayrı odada 
kalması mümkün değilse hasta ve hasta ile aynı odada bulunan 
herkes cerrahi maske takmalı, hasta diğer kişilerden 3-4 adım uzakta 
durmalı ve oda havalandırılmalıdır. 

3.3.1. Hastanın Temel İhtiyaçlarını 
Karşılarken Alınacak Önlemler:

•Hastanın, doktorunun bakım ve ilaç 
kullanım tavsiyelerine uyması konusunda 
yardımcı olun. Ağrı kesici veya ateş 
düşürücü aldığında hasta daha iyi 
hissediyorsa doktorunuza danışarak 
hastanıza verebilirsiniz.
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•Hastanın bol sıvı tüketmesini, düzgün beslenmesini ve
dinlenmesini sağlayın. 

•Aile hekimi veya Sağlık Müdürlüğü tarafından arandığınızda 
telefona cevap verin ve arayanın sorduklarına cevap vererek yardımcı 
olun. Hastanın durumunda kötüleşme veya solunum güçlüğü olması 
durumunda 112’yi arayın. 

Kendinizi Koruyun

Evde bir hastaya bakım veriyorsanız hastalığın size ve hane halkına 
bulaşmasını önlemek için aşağıdaki önlemleri alın.  
*65 yaş üzeri ve kronik hastalığı (hipertansiyon, diyabet, kronik 
akciğer hastalığı, kronik kalp hastalığı, kronik böbrek yetmezliği veya 
bağışıklık yetmezliği vb) olan kişiler yüksek riskli grupta oldukları için 
bu kişilerin hastaya bakım vermeleri önerilmez. Bu kişiler mümkünse 
hastayla aynı evde bulunmamalı, evleri ayırmak mümkün değilse 
hasta ile temas en aza indirilmelidir.

Fiziki Mesafenizi Koruyun

Hastaya en az 3-4 adım mesafe koymak virüsün size bulaşma
riskini azaltır. 

3-4 Adım

Ayrı Odalarda Yemek Yiyin 

  •Ayrı kalın: Hasta mümkünse kendi 
odasında yemeli, mümkün değilse 
diğerlerinden olabildiğince uzakta yemek 
yemelidir (veya yedirilmelidir).  
  •Hastanın tabak, bardak ve mutfak 
gereçlerini ayırın; başkaları
için kullanmayın. 
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•Hastanın bulaşıklarını eldivenle sıcak suda yıkayın: Hastanın 
bulaşıklarını eldivenle tutun. Bulaşık makinesinde veya sıcak su ve 
deterjan veya sabunla elde yıkayın.
Hastanın bulaşıklarına dokunduktan sonra ve eldivenleri 
çıkardığınızda ellerinizi yıkayın. 

Kişisel Eşyaları Paylaşmaktan Kaçının 

Hastayla tabak, kaşık çatal ve bardakları, havluları, kıyafetleri, yatak 
takımlarını veya elektronik eşyaları (cep telefonu gibi) paylaşmayın. 

HASTA KİŞİ – ALINACAK ÖNLEMLER 
  •Hastayı evin diğer üyelerinden ayırın ve hastanın ev içerisinde 
hareketini sınırlandırın. Evde iki veya daha fazla pozitif vaka varsa 
aynı ortamda kalabilir; ancak bu durumda ortamda virüs miktarı fazla 
olduğundan temizlik ve havalandırma daha sık aralıklarla yapılmalıdır.  
  •Mümkünse hastanın ayrı bir yatak odası olmalı ve hasta ayrı bir 
banyo kullanmalıdır.  Hastanın kendisini için ayrılan hasta odasında 
kalmasını sağlayın.
  •Odaları ayırmak mümkün değilse hasta için oda içerisinde bir alan 
belirleyin ve kimsenin hastaya 3-4 adımdan fazla yaklaşmaması için 
çaba gösterin. Ayrıca odanın iyi bir hava akımı olduğundan emin 
olun. Hava akımını artırmak için camı açın.
 

 

 •Hastanın öksürme ve hapşırma sırasında 
ağzını ve burnunu tek kullanımlık mendille 
kapatmasını, mendil yoksa dirseğinin iç 
kısmını kullanmasını sağlayın. 
  •Hastanın el hijyeni için yanında alkol bazlı 
el dezenfektanı ve kolonya bulundurun.
  •Ziyaretçi kabul etmeyin. 
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3.3.2. Hastaya Bakım Verenin
Alacağı Önlemler 

Hasta İçin Genel Öneriler;
  •Hasta olan kişi, evde ve dışarıda 
diğer insanların yanındayken 
(doktorun odası dahil) maske 
takmalıdır.  Maske nemlendiği
zaman değiştirilmelidir.
  •Maske, hasta olan bir kişinin virüsü 
başkalarına yaymasını önlemeye 
yardımcı olur. Solunum damlacıklarını 
içeride tutar ve diğer insanlara 
yayılmasını engeller. 

  •Maske 2 yaşın altındaki çocuklara, nefes alma güçlüğü çekenlere 
veya yardım almadan maskeyi çıkaramayan kişilere takılmamalıdır. 

Hastaya Bakım Verenler: 

  •Cerrahi maske takın ve hasta odasına girmeden önce hastaya 
maskesini takmasını söyleyin. Hasta ile aynı odada iken maskeye veya 
yüzünüze dokunmayın. Odadan ayrıldıktan sonra maskeyi çöpe atın.
  •Hastaya ayrı bir oda verme imkanınız yoksa hasta ile aynı odada 
bulunan herkes cerrahi maske takmalıdır. Ancak 2 yaşın altındaki 
çocuklara veya yardım almadan maskeyi çıkaramayacak kişilere 
maske takılmamalıdır. 
  •Hastanın kanı, dışkısı veya tükürük, mukus, kusmuk ve idrar gibi 
vücut sıvılarına dokunacağınız zaman eldiven giyin. Eldivenleri işiniz 
bitince çift poşetli bir çöp kutusuna atın ve ellerinizi hemen yıkayın. 
  •Hastalıktan korunmak için genel tedbirlere uymaya devam edin: 
Ellerinizi sık sık yıkayın; gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza 
dokunmaktan kaçının ve yüzeyleri sık sık temizleyip dezenfekte edin.
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1. Ellerinizi Sıkça Temizleyin 

•Ellerinizi yıkayın: Ellerinizi sık sık en az 20 
saniye sabun ve suyla yıkayın. Evdeki herkese, 
özellikle hastanın yanından ayrıldıktan sonra aynı 
şeyi yapmasını söyleyin. 

•El dezenfektanı: Sabun ve su hemen 
bulunamıyorsa, alkol bazlı bir el dezenfektanı 
veya kolonya kullanın. Ellerinizin tüm yüzeylerine 
sürün ve kuruyana kadar birbirine sürün.  

•Dokunmayın: Yıkanmamış ellerinizi gözlerinize, 
burnunuza ve ağzınıza sürmekten kaçının. 

2. Evinizi Sık Sık Temizleyin Ve
Dezenfekte Edin 

a)Sık dokunulan yüzeyler:
Masa, komodin, yatak başı, kapı kolu vb. Sık 
dokunulan yüzeyleri günde en az bir kez önce 
sabun veya deterjanlı su ile temizleyin, 
sonrasında sulandırılmış çamaşır suyuyla 
dezenfekte edin
Sulandırılmış çamaşır suyu hazırlamak için 10 
litre su içine 1 küçük çay bardağı çamaşır suyu 
ekleyin. Gözle görülür bir kirlenme olduğunda 1 
litre su içine 1 küçük çay bardağı çamaşır suyu 
ekleyerek hazırlanmış çamaşır suyu kullanın. 
Ürünün güvenli ve etkili bir şekilde kullanımı için 
etiketinde yer alan talimatlara uyun. Çamaşır 
suyunu, amonyakla veya diğer temizlik 
maddeleriyle asla karıştırmayın.

Eline sık

Ovuştur

Ellerinin
kurumasını

bekle
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b)Kumaş yüzeyler
Halı kaplı zemin, kilimler ve perde gibi kumaş yüzeyleri su ve sabunla 
veya bu yüzeylere uygun temizlik malzemeleri kullanarak temizleyin.

c)Elektronik eşyalar
•Tabletler, dokunmatik ekranlar, klavyeler ve kumandalar gibi 
elektronik eşyaların üzerine silinebilir bir kılıf geçirebilirsiniz.

•Temizleme ve dezenfeksiyon için üreticinin talimatlarına uyun. 
Talimat bulunmaması halinde en az %70 alkol içeren alkollü mendiller 
veya spreyler kullanın. Yüzeyi iyice kurulayın.

d)Yatak Odası ve Banyo/Tuvalet
Mümkünse hasta olan kişiyle ayrı yatak odası ve
banyo/tuvalet kullanın.

•Ayrı bir yatak odanız ve banyonuz/tuvaletiniz varsa: Hastanın 
bulunduğu alanın etrafını sadece gerektiğinde (örneğin 
kirlendiğinde) temizleyin. Bu sayede hastayla teması sınırlandırmış 
olacaksınız. Hasta kendini iyi hissederse odasını kendi temizleyebilir. 
Hastanın yanında mendil, kâğıt havlu, temizleyici ve dezenfektan gibi 
kişisel temizlik malzemeleri bulundurun. 

•Ortak banyo/tuvalet kullanılıyorsa: Bu alanları iyi havalandırın. 
Mümkünse tuvalet ve banyoyu hasta kişi kullandıktan sonra kendisi 
temizlemeli ve her kullanımdan sonra
dezenfekte etmelidir. Bu mümkün değilse,
hastanın kullandığı banyo ve tuvaletleri
günde en az bir kez önce sabun veya
deterjanlı su ile temizleyin, sonrasında
sulandırılmış çamaşır suyuyla dezenfekte
edin. Temizlik sırasında maske takın ve
eldiven kullanın. Hastadan sonra banyoyu
veya tuvaleti temizlemeden ve dezenfekte
etmeden önce olabildiğince uzun süre bekleyin.
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e) Çamaşırlar
•Hastanın kıyafet, havlu, çarşaf ve yatak örtülerini başkalarına 
kullanmayın ve kirlendiği zaman çamaşır makinasında 60-90 °C 
derecede normal deterjan ile yıkayın.

•Yıkanmış eşyaları tamamen kurulayın.

•Hasta olan kişinin kirli çamaşırlarını alırken tek kullanımlık eldiven 
giyin.

•Hasta olan kişinin kirli çamaşırları, diğer bireylerin eşyalarıyla birlikte 
yıkanabilir.

•Kirli çamaşırları çırpmayın.

•Kirli çamaşır sepetlerini, yukarıda belirtilen yüzey temizleme 
talimatlarına göre temizleyin ve dezenfekte edin.

•İşiniz bittiğinde eldivenlerinizi çıkarın ve hemen ellerinizi yıkayın.

f) Çöpler
•Çöp kutunuzu poşetli kullanın. Kullanılmış tek kullanımlık
eldivenleri, maskeleri ve virüs bulaşmış diğer ürünleri  poşetli bir
çöp tenekesine koyun.

•Çöp torbalarını çıkarırken, çöpleri tutarken ve atarken eldiven 
kullanın. Daha sonra ellerinizi yıkayın. 

•Hasta kişi için mümkünse çift çöp poşeti geçirilmiş özel bir çöp 
kutusu ayarlayın.
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4.1. İyilik Halinin Korunması İçin Öneriler
İyilik halinizi koruyabilmek için aşağıdaki önerileri dikkate alın. 
Kendinizi tanımaya çalışın ve size en iyi gelecek önerileri belirleyin. 
Önerileri uygulamaya çalışın. Uygulayamadığınız günler olabilir, ertesi 
gün tekrar deneyin.

1. İyi beslenin, düzenli uyumaya ve mümkün olduğunca hareket 
etmeye çalışın.

2. Kendinizi rahat hissedeceğiniz bir ortam oluşturun.

3. Güvendiğiniz birisi ile her gün en az 5 dakika nasıl hissettiğiniz 
hakkında konuşun.

4. Her gün size iyi geleceğini düşündüğünüz, keyif alacağınız bir şey 
yapın. Bu film izlemek, kitap okumak, ibadet etmek, temiz havada 
yürüyüş yapmak, dans etmek olabilir. 

5. Günlük planlar yapın ve planladığınız şeylere sadık kalmaya çalışın.

6. Size gün içerisinde iyi gelmiş şeyleri zihninizden geçirin ya da 
kâğıda yazın.

4. PANDEMİ SÜRECİNDE 
STRESLE BAŞA ÇIKMA
Pandemi tüm dünyada kişilerin, endişeli ve 
kaygılı hissetmelerine neden olabilir. Virüse 
yakalanma korkusu ve yakınlarının 
hastalanması korkusu, tedbirlere bağlı stres, 
aile üyeleri ile ayrı kalmanın yarattığı sıkıntı, 
küresel ekonomide oluşan olumsuz etkilerin 
neden olduğu korku gibi pandeminin 
psikolojik etkilerine karşı savunmasız 
hissediyor olabilirsiniz.
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7. Kontrolünüz dahilinde olan ve olmayan şeylerin farkında olun.  
Kontrolümde olanlar ve olmayanlar şeklinde bu şeyleri listelemeniz 
de size iyi gelebilir.

8. Mevcut koşullarda yapabileceklerinizin sınırlı olduğunu ve bugüne 
kadar elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı unutmayın.

9. Başkasına destek olmak istiyor fakat elinizde olmayan nedenlerle 
destek olamıyorsanız durumun farkında olun ve suçluluk 
hissetmeyin.

10. Zararlı ve bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımını azaltın. Kahve, 
sigara gibi maddeler kısa vadede sizi rahatlatıyor gibi gözükse de 
uzun vadede daha çok sıkıntıya neden olabilir. 

11. Virüs, aşı ile ilgili takip ettiğiniz haberlerin kaynağının doğru 
olduğundan emin olun. Haberlerin sizi olumsuz etkilediğini 
hissediyorsanız haberleri takip etmeye ara verin.

Kontrolüm
Dışında

İnsanların
işini

kaybetmesi

Diğer
insanların
davranışı

Hükümetin
COVID-19’u
yönetme

şekli

Kontrolüm dahilinde
Başkalarına nasıl destek

olduğum
Enfeksiyonu önlemek adına

koruyucu tedbirler alıp
almama

İnsanlara verdiğim
bilgiler

İnsanların
COVID-19’dan

hayatını kaybetme
ihtimali
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4.1.1. Stres Yaşayan Kişilere Destek Olmak

İnsanların, onlara destek olduğunuzu hissedebilmesi için öncelikle 
size güvenmesi ve sizin yanınızda kendini rahat hissetmesi 
gerekmektedir.
Stres, birçok kişinin yaşadığı doğal bir tepkidir. İnsanların stresli 
olduğu durumlarda kendilerini rahatlatmak için yaptıkları şeyler 
vardır. Bu durumlarda yaptıkları şeyleri kişi stres anında 
hatırlamayabilir. Kişiye hatırlatmak amacıyla ‘’Daha önce böyle 
hissettiğinizde rahatlamak için ne yapıyordunuz?” veya “Şu anda 
daha iyi hissetmek için ne yapıyorsunuz?” diye sorun. Kişi, hala buna 
bir cevap bulamıyorsa, “Size yardımcı olabilecek biri var mı?”, 
“Yaparken keyif aldığınız bir şey var mı?” diye sorun.
Stresli anlarda derin nefes almak iyi gelecektir.
Kişi, birlikte derin nefes almayı kabul ediyorsa şöyle söyleyin ve 
birlikte uygulayın. 
‘’Benimle birlikte 3’e kadar sayarak burnunuzdan nefes alın.
 Omuzlarınızı aşağıda tutup havanın akciğerlerinizin derinlerini 
doldurmasına izin verin.
3’e kadar sayarak yavaşça ağzınızdan nefes verin.”
Bunu 3 defa tekrarlayın.

•Pandemi sürecinde insanlar ile iletişim 
kurma şekliniz, onların iyi hissetmesine 
yardımcı olabilir. Bu kişiler daha önce 
COVID-19 hastalığı geçirmiş, enfekte
olmuş bir yakını için endişeye kapılmış, 
hastalık nedeniyle sevdiklerini
kaybetmiş, kısıtlamalardan etkilenmiş
kişiler olabilir. Virüse karşı savaşan
herkesi de takdir edin ve saygı gösterin. 
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İletişim Kurarken Şunlara Dikkat Edin.

•İyi bir dinleyici olun, karşınızdaki 
kişinin konuşmasına müsaade edin. 

•Göz teması kurun.

•Dinlediğiniz sürece abartılı jest ve 
mimiklerden kaçının.

•Yaşadığı bir durumu iyi anlayabilmek 
için dikkatlice dinlemeye özen gösterin 
ve konuşması devam ederken öneri 
vermekten kaçının. 

•Karşınızdaki kişinin duygularını anlamaya ve ona anladığınızı 
hissettirmeye çalışın.

•Konuştuğunuz yerde gürültü olmadığından emin olun, mümkünse 
sessiz bir yer bulun.

•Konuşurken başka bir yöne, telefonunuza vs. bakmayın.

•Kişi sizi rahatça duyabilecek şekilde yumuşak bir ses tonu kullanın. 
Anlayabileceği bir hızda konuşmaya çalışın.

•Konuşurken kelime seçiminize ve beden dilinize dikkat edin.

•Kişinin verdiği mesajı tekrar edin. Örneğin ‘’evden çalışırken 
çocukların ödevlerine yardım etmenin zor olduğunu söylüyorsun.’’

•Karşınızdakinin yaşına ve gelişimine uygun bir dil kullandığınızdan 
emin olun.

•Konuşmanın sonunda anladığınız şeyleri özetleyin.

•Karşınızdaki kişinin nasıl hissettiği hakkında tahminlerde bulunmak 
yerine anlatılanların dışına çıkmayın.

•Kısa ve net cümleler kullanın. Yargılayıcı bir dil
kullanmaktan kaçının.
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4.2. Karantina İle Psikolojik Olarak Başa Çıkma

4.2.1. Karantinada Olan veya Kendini İzole Etmesi Gereken Kişilerin 
Ailelerine, Arkadaşlarına ve Meslektaşlarına Yönelik Öneriler 

Karantinaya alındığınızda veya kendi kendinize izole ettiğinizde farklı 
duygular hissetmeniz ve farklı tepkiler göstermeniz normaldir. 

•Fiziksel koşullar, iş ve gelecekteki düzenlemeler hakkında 
endişelenmek,

•Özgürlüğünüz askıya alındığı ve kısıtlandığı için öfkeli veya endişeli 
hissetmek,

•Gerçeküstü, huzursuz ve korku dolu hissetmeye neden olabilecek 
en kötü senaryoyu hayal etmek,

•Potansiyel enfeksiyon kaynağı olmuş veya olabilecek önceki 
davranışlar hakkında kendi kendini suçlamak,

•Başkalarıyla sınırlı etkileşim nedeniyle yalnızlık hissetmek,

•Huzursuz ve sinirli hissetmek.

•Başkalarına virüs bulaşmasından endişe etmek,

4.2.2. Karantinada Olan veya Kendini İzole 
Etmesi Gereken Yakınlarınız için 
Yapılabilecekler

•Sağlık durumlarına, fiziksel ve psikolojik 
değişikliklerine dikkat edin. 

•Duygularını küçümsemeden ağlama, 
bağırma gibi duygusal patlamalar 
yaşamalarına izin verin ve kabul edin.

•Onları dinlerken kendi duygularını, 
düşüncelerini ve ihtiyaçlarını anlama
olanağı sağlayın.
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•Normal uyku-uyanma rutinlerini kontrol edemediklerine dair 
işaretler varsa, onları yemek yemeye, egzersiz yapmaya ve yeterince 
uyumaya zaman ayırmaya teşvik edin.

•Kişisel hijyenlerine özen göstermeleri için onları cesaretlendirin.

•Yeni zevkli veya rahatlatıcı aktiviteler denemeleri ve sürdürmeleri 
için onları destekleyin.

•Zihinlerini canlı tutmalarını ve aktif kalmalarını teşvik edin. 

•Sosyal ağlar, görüntülü görüşme veya telefon görüşmeleri 
aracılığıyla düzenli olarak iletişim halinde olun.

•Gülümsemek ve gülmek endişe ve hayal kırıklığından
kurtulmanızı sağlar. Kendilerini iyi hissetmelerini sağlayacak
eğlenceli paylaşımlar yapın.

•Karantina süresince yeterli bilgi edinemeyebilirler. Verdiğiniz tüm 
tavsiye ve bilgilerin güvenilir ve güncel olduğundan emin olun.

•Kişiyi gelişmelerden haberdar etmek, iletişimi ve günlük 
konuşmaları sürdürmek, desteklemenin bir yoludur. İş yerlerine veya 
olağan ortamlarına döndüklerinde onları sıcak bir şekilde karşılayın.

4.2.3. Karantinaya Alınan veya Kendini 
İzole Etmesi Gereken Kişilere Yönelik 
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

•Karantina süreci ilgili "Çok dinlenebildiğin 
için mutlu olmalısın" veya "Bu süre zarfında 
çok çalışmak zorunda kalmadığın için seni 
kıskanıyorum" gibi ifadeler kullanmayın. 

•Bu izolasyon ve karantina döneminin 
COVID-19'un yayılmasının önlenmesine 
katkıda bulunduğunu unutmayın.
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•Karantina da olan kişilere yönelik "COVID-19 vakaları", "kurbanlar" 
veya "COVID-19 şüphelisi" gibi terimleri kullanmayın. Bu ifadeler kasıt 
olmaksızın incitici olabilir veya bir yabancılaşma hissi getirebilir. 
Saygıyı koruyun. 

•Kendilerini iyi hissetmediklerinde Acil Durumlar için Acil Çağrı 
Merkezi (112) ve Alo 184 Koronavirüs Danışma Hattı’nı arayarak 
yardım almalarını önerin. 

•Hasta hissediyor olmak karantinada veya izolasyonda olanların 
endişesini daha da artırabilir. Aşırı korku, onları sağlık hizmeti 
almaktan vazgeçmelerine neden olabilir Tıbbi yardım almaları
için ikna etmeye çalışırken, duygu ve endişelerini kabul ederek
yardımcı olun.

4.3.Damgalama İle Psikolojik Olarak Başa Çıkma

4.3.1.Damgalamak Nedir? Başkalarını Neden Damgalarız?

Damgalama, belirli bir grup insanı, belirli bir bölgenin sakinlerini ve 
meslekleri “tehlikeli” ve “hastalıklı” olarak etiketlemektir.
Şu anda düşmanımız bir virüstür ancak görünmez düşman korkusu 
(virüs) nedeniyle belirli bir hedefi görülebilecek bir düşman olarak 
algılar ve onu nefretin hedefi haline getiririz. 
Gerçek düşmana bakmayı bırakıp nefret 
hedefi haline getirdiğimiz kişileri 
damgalayarak ve uzaklaştırarak güvende 
hissedeceğimizi sanırız. 
“Şu bölge enfekte olmuş (kirlenmiş)”  
"Koronavirüs o bölgeye yayılıyor, o yüzden 
artık oraya alışverişe gitmeyelim ..."
"Bu kişi öksürüyor... kesin korona olmuştur! "
“Bu kişiler şu ülkeden gelmişler.
Tehlikeli olmalılar.”
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COVID-19 Salgının Üç Farklı Bulaşıcı 
Özelliğine Karşı Dikkatli Olun 

Yeni Koronavirüs (COVID-19) hastalığı 
etrafımıza yayılmaya devam ediyor. 
Çok azımız virüsün aslında bir değil,
üç farklı "bulaşıcı özelliğe" sahip 
olduğunun farkındayız. Bu üç özellik 
hastalık, korku ve kaygı, damgalamadır. 
Farkına varmadan bu özelliklerin sizi etkilediğini biliyor muydunuz? 
Hastalık, virüsün belirsizliği ve görünmezliği güçlü bir korku duygusu 
yaratır. Korku ve kaygı, insanın hayatta kalma içgüdüleri bize 
şüpheliyi uzaklaştırmamızı söyler. Damgalanma korkusu, 
gerektiğinde bile tıbbi yardım almamızı engeller ve bu da
hastalığın yayılmasına neden olur. Üç "bulaşıcı özellik" negatif
bir sarmal oluşturur. Bu olumsuz sarmal aracılığıyla virüsün
üzerimizdeki etkisi güçlenir. 

Bu olumsuz sarmalı durdurmak için neler yapabilirsiniz?

•Hastalık; Hastalığa karşı virüsten korunmaya dikkat edin. Ellerinizi 
düzenli yıkamaya, kalabalıktan uzak durmaya, maske ve fiziki mesafe 
kurallarına özen gösterin. 
Sadece kendimiz için değil çevremizdeki insanların iyiliği için virüse 
karşı savaşmanın ve harekete geçmenin önemli olduğunu unutmayın.

•Korku; virüs, görünmez olduğu için güçlü bir korku ve endişeye 
sebep olurken belirsizlik, aramızda hızla yayılabilen korkuyu tetikler. 
Zihnimizi sürekli meşgul eden korku ve endişeler bakma, dinleme ve 
bağ kurma becerilerimizi zayıflatır.

Korku ve kaygı, belli bir oranda kendimizi korumak için gereklidir. 
Ancak fazla korku ve kaygı makul davranmamızı zorlaştırabilir. 
Korkunun etkilerini fark etmek için kendinizi, düşüncelerinizi, 
duygularınızı ve davranışlarınızı gözlemleyin. 
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Kendinizde bir farklılık seziyor musunuz?  Virüs hakkındaki olumsuz 
haberleri takip ediyor musunuz? Sürekli virüs hakkında mı 
düşünüyorsunuz? Yakın ilişkide olduğunuz kişilere, hobilerinize daha 
az zaman mı harcıyorsunuz? Günlük rutininiz bozuldu mu?  Her 
zamanki gibi yapmaya devam edebileceğiniz bir şey var mı?
Kendinizi dinleyin. Gerektiğinde bir süre durun ve ara verin. (Derin bir 
nefes alın.)  Mevcut durumu çözmeye çalışın.

•Damgalama; korku ve kaygı, insanın hayatta kalma içgüdülerini 
tetikler.  Bu nedenle, muhtemelen bazılarımız enfekte olan kişileri 
damgalama eğilimi gösterdik. Damgalama (Stigma), bizi onlardan 
uzaklaşmaya ve ayrımcılık yapmaya sevk ederken güven duygumuza 
ve sosyal bağlarımıza zarar verir.
Damgalama’ ya karşı, ayrımcı dil ve davranışlardan uzak durun. 
Korkuyu körüklemek damgalanmaya yol açar. Güvenilir bilgilerin 
yayılmasına yardımcı olun. Kararlarınızı verirken kendi güvenliğiniz ve 
sağlığınızı önceleyin. Normal yaşam rutininizi olabildiğince 
sürdürmeye çalışın.

COVID-19

Coronavirus

Virüse karşı bu mücadele uzun 
sürebilir. Hepimiz üzerimize 
düşeni yaparak bu mücadeleye 
katkıda bulunabiliriz. Hepimiz 
bir arada olalım ve COVID-19’un 
üstesinden gelelim!
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4.4. Yaşlı Yetişkinlerin COVID-19 
Salgınında Stresle Baş 
Etmelerine Yardımci Olmak
Yüksek riskli grupta yer alan yaşlı 
yetişkinler COVID-19’a karşı daha 
savunmasızdır, bağışıklık sistemleri 
daha zayıftır. Pandemi sürecinde en 
büyük kayıplar özellikle yaşlı 
yetişkinlerde görülmektedir.  

Virüsün yayılmasını önlemek ve
kayıpların önüne geçebilmek amacıyla
yüksek riskli gruplara özellikle dikkat edilmelidir.
Aşağıda sunulan öneriler genellikle toplum içinde yaşamını sürdüren 
yaşlı bireylere yöneliktir. Özellikle de izolasyon altındaki, bilişsel 
yetersizliği bulunan yaşlı yetişkinler salgın esnasında/karantina 
altındayken daha gergin, öfkeli, tedirgin, içine kapalı, aşırı şüpheci 
olabilir. Aileleri ve arkadaşlarının fiziksel, duygusal desteğine ihtiyaç 
duyabilirler. Bu kişilere ruh sağlığı alanında çalışan profesyoneller 
aracılığıyla duygusal destek sağlayın. 

•Bilişsel yetersizliği bulunan/bulunmayan yaşlılara anlayabilecekleri 
bir dille halihazırda olan biteni anlatın ve enfeksiyon riskinin nasıl 
azaltılabileceğine dair bilgi verin. 

•COVID-19 hastası olan/olmayan yaşlıların tıbbi ihtiyaçları da salgın 
esnasında karşılanmalıdır. Bu ihtiyaçlar arasında gerekli ilaçlara 
kesintisiz erişim (özellikle diyabet, kanser, HIV hastaları ve böbrek 
hastalıkları olan yaşlılar) olabilir. Gerekli malzemenin kendilerine 
temin edildiğinden emin olun. 

44



•İzolasyon altında bulunan ya da enfekte olmuş yaşlılara risk 
faktörleri ve iyileşme şanslarına dair gerçeği yansıtan bilgiler 
verilmelidir.  Yaşlılara, COVID-19 salgını, hastalığın ilerleyişi, tedavisi, 
enfeksiyonu önlemeye yönelik etkin tedbirler vb. konularda yeterli ve 
doğru bilgi sunun. 

•Yaşlı insanlarla temasa geçmenin en iyi yolu telefon ile onları 
aramak veya mümkünse tüm önlemleri alarak ve onları riske 
atmadan düzenli ziyaretler gerçekleştirmektir. Aile üyeleriniz ve 
arkadaşlarınızdan yaşlı akrabalarını düzenli olarak aramalarını rica 
edin ve yaşlılara görüntülü görüşme imkânlarını nasıl kullanacaklarını 
öğretin. 

•Yaşlılar, koruyucu önlemlerle ilgili bilgi sahibi olmayabilir ya da 
bunları kullanmak istemeyebilirler. Maske ve dezenfektan gibi 
koruyucu ekipmanların nasıl kullanılacağına dair talimatlar yaşlılara 
açık, anlaşılır, saygılı ve sabırlı bir şekilde anlatılmalıdır. 

•Maske, dezenfektan gibi koruyucu malzemelere, market alışverişi ve 
acil durumlarda ihtiyaç duyabilecekleri diğer mal ve hizmetlere kolay 
erişebilmeleri günlük yaşamdaki streslerini azaltabilir. 

•Yaşlıların hareket etmesini 
sağlamak ve can sıkıntılarını 
azaltmak amacıyla
evlerinde günlük 
yaşantılarında/karantina 
altındayken uygulayabilecekleri 
egzersiz programları
hakkında bilgilendirin
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çocuklar süreçten en çok etkilenen yaş gruplarından olmuştur. 
Yetişkinlerin de etkilendiği bu dönemde çocuklar daha fazla 
desteklenmeye ihtiyaç duyabilmektedir. Çocuklar salgın sürecini 
anlamlandırmada ve bu sürece uyum sağlamada güçlük 
çekebilmektedir. Yetişkinler bu dönemi çocuklar için bir miktar 
kolaylaştırabilir. Bu dönemin çocuklar için daha stresli hale 
gelmemesi adına yetişkinler aşırı korku, kaygı tepkilerinden ve fazla 
korumacı tavırlardan kaçınmalıdır.

4.5.1. Çocuğunuz ile Evde Geçirdiğiniz Süreyi Eğlenceli ve
Verimli Hale Getirin!

•Çocuğunuz ile sık sık konuşmaya çalışın, neye ihtiyacı olduğunu ve 
ona neyin iyi geleceğini ancak bu şekilde fark edebilirsiniz.

•Çocuğunuzun mutfakta size yardım etmesine izin verin, örneğin 
birlikte sağlıklı bir kurabiye tarifi deneyin.

•Çocuğunuz ders çalışırken soru-cevap yöntemi gibi teknikleri içeren 
interaktif bir stil ile ona destek olun. 

4.5. Karantina Ve İzolasyon 
Sürecinde Ailelere Öneriler
COVID-19 pandemi süreci her gelişim 
döneminden bireyleri etkilediği gibi 
çocukları da sosyal, duygusal, fiziksel, 
bilişsel açıdan etkilemiştir ve çocuklar 
da duygusal ve davranışsal tepkiler 
görülmeye başlanmıştır. Özellikle 
eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan 
hale getirilmesi, sokağa çıkma 
kısıtlamaları ve alışılmış rutinlere 
devam edilemiyor olması sebebiyle 
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•Çocuğunuzun yaşına uygun fiziksel egzersizleri araştırın ve 
uygulamaya çalışın, riskli hareketlerden kaçının.

•Virüs hakkında doğru bilgi edinmesine yardımcı olun, ona nasıl 
güvenilir kaynaklara ulaşabileceğini anlatın.

•Her zamanki rutinlerini korumalarına yardımcı olun, onlara faydalı 
olabilecek yeni rutinler edinmeleri konusunda onları cesaretlendirin. 

•Evde olmanın, istedikleri her aktiviteyi yapamamalarının onlara 
özgü olmadığını ve bu krizin çözülebileceğini anlatın.

•Kriz anlarında çocuklar daha fazla ilgi beklentisinde olabilir, onları 
sevdiğinizi sık sık ifade edin, sağlık açısından bir sakınca yoksa onlara 
sarılın, bu onları daha güvende hissettirecektir.

•Çocuğunuzun ikinci bir ebeveyni ya da bakımvereni varsa, çocuklar 
ile ilgili günlük sorumlulukları paylaşın. Örneğin biriniz çocuklarınızın 
sabahki ihtiyaçlarından sorumlu olurken diğeriniz öğleden sonra 
çocukların sorumluluğunu üzerine alabilir.

4.5.2. Çocuğunuz İle Oyun Oynayın!

Etkinlikler çocukların eğlenmesine, duygusal anlamda sağlıklı 
olmasına ve yeni yetenekler geliştirmesine yardımcı olur. Oyun 
oynamak çocukların psikolojik iyi oluşları için çok önemlidir. Her 
çocuk yaşına ve yeteneklerine göre farklılık gösterir. Oyun oynarken 
çocuğun gelişimine ve özelliklerine uygun oyunların oynandığından 
emin olunmalıdır. Etkinlik planlamak ve oyun 
oynamak için dışarıda olmanız 
gerekli değildir, evde veya 
herhangi bir yerde çocuğunuzla 
vakit geçirebilirsiniz. 
Çocuğunuzla vakit geçirmeniz 
ona desteklendiği hissettirir ve 
onun motive olmasını sağlar.
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Çocuğunuzla Oyun Oynarken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

•Oynayacağınız oyunu çocuğunuz seçmesini sağlayın.

•Oynayacağınız oyunun kurallarını birlikte belirleyin.

•Çocuğunuz ile göz kontağı kurun.

•Oyun sırasında söylediklerini ve yönlendirmelerini dikkatli dinleyin.

•Oyun oynamaya karşı istekli ve heyecanlı görünün.

•Onu cesaretlendirin.

•Oyun oynayacağınız alanı güvenli hale getirin. (Sivri cisimleri 
ortamdan kaldırın, düştüğünde yaralanacağı yüzeylerden kaçının vb.)

•Mümkün olduğu kadar olumlu geri bildirimde bulunun

Her Aktivite Sonunda Çocuk İle Birlikte Şu Konular
Üzerinde Düşünün.

•Bu aktiviteyi yapmak bize nasıl hissettirdi?

•Bu aktivitenin en çok hangi kısmını sevdik?

•Bu aktivite sonunda ne öğrendik?

4.5.3. Çocuklarla Ölüm Hakkında Konuşmak Ve Yasla Başa 
Çıkmalarına Yardımcı Olmak

Çocuklarla Yas Konuşmak

Gerçeği Saklamayın ve Doğruyu Söylemeyi Geciktirmeyin.
Yetişkinlerin, çocuklarını yaşanan acıdan korumayı istemesi 
normaldir. Ancak çok küçük çocuklar bile olağandışı bir şey 
olduğunu, ailenin endişeli ve üzgün olduğunu, normal rutinlerin 
değiştiğini ve insanların farklı davrandıklarını fark ederler. 
Çocuk için neler olduğunu anlamaya çalışmak daha fazla sıkıntıya 
neden olabilir. 
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Düşündükleri şey, gerçeklikten daha kötü olabilir ve çocuklar kendi 
kontrolleri dışında gerçekleşen olaylardan dolayı kendilerini 
suçlayabilirler. Bazen çocukları korumak adına onlara yaşanan 
durumla ilgili yalan söylenir ancak çocuk bu gerçeği bir başkasından 
öğrendiğinde sevdiklerine karşı duyduğu güven duygusu zarar 
görebilir. Çocuklarınıza gerçeği söylemek, size olan güvenlerini 
artıracak ve kayıpla daha iyi başa çıkmalarına yardımcı olacaktır.

Çocuklarla Yas Konuşmanın En İyi Yolu Nedir?

•Konuşmak için güvenli ve sessiz bir yer bulmaya çalışın. 
Bulunduğunuz yeri başkalarıyla paylaşmak durumundaysanız, 
çocuğunuzla konuşurken size biraz alan ve sessizlik sağlamaları
için rica edin. 

•Rahatlamaya çalışın ve ne söyleyeceğinizi düşünün. Zor sorular 
sorarak kendisinin ve sizin daha sıkıntılı hissetmenize neden olabilir. 
Bu doğaldır. Yaş grupları farklı çocuklarınız varsa onlara ayrı ayrı 
söyleyebilirsiniz. Daha büyük çocukların daha fazla sorusu olacağı 
için küçüklerin dikkatini dağıtabilir. 

•Çocuğunuzdan sizinle birlikte oturmasını isteyin. Eğer küçük bir 
çocuksa ve sevdiği bir eşyası, oyuncağı varsa yanına almasını 
isteyebilirsiniz. Yavaş konuşun ve anlaması için çocuğa, kendi 
duygularınızı yönetebilmek için de kendinize zaman verin.

•Çocuğa ne olduğuna ve ne bildiğini 
dair sorular sorarak başlayabilirsiniz. 

•Daha sonra gerçekte ne olduğunu, 
çocuğunuzun yaşına uygun 
sözcüklerle açıklayın. Ölen kişinin 
başka yerde olduğu veya çok 
uzaklara gittiği, uyumuş olduğu veya 
bulutlarda olduğu gibi gerçekçi 
olmayan ifadeler kullanmayın. 
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•Daha küçük çocuklar için ölümün ne anlama geldiğini somut 
terimlerle açıklamanız gerekebilir. Örneğin “Çok üzgünüm ama 
babanın bedeni ve zihni çalışmayı bıraktı. Artık hareket edemez, 
nefes alamaz, hiçbir şey düşünemez veya hissedemez, sizinle 
konuşamaz, yemek yiyemez, oynayamaz ve bunu bir daha yapamaz.”

•Bu bilgileri anlaması ve öğrenmesi için çocuğa zaman vermeniz 
gerekecektir. Küçük çocuklar dinlemiyor gibi görünerek ve oyun 
oynayarak tepki verebilirler. Sabırlı olun ve bekleyin. Ayrıca küçük 
çocukların süreç içerisinde ve gelecek günlerde de aynı soruları 
tekrar tekrar sormaları için hazırlıklı olun.

•Bazı çocuklar, beden şu anda nerede ve ona ne olacak gibi somut 
bilgiler isteyebilirler. Daha büyük çocuklar daha fazla ayrıntı 
isteyebilir ve neden oldu gibi soyut sorular sorabilir. Dürüst cevaplar 
verin ve cevabı bilmediğiniz durumlarda bunu söyleyin.

•Bazı çocuklar şok olabilir ve size inanmayı reddedebilir. Kızabilir ve 
size bağırabilirler. Sakinliğinizi koruyun. Onu anladığınızı ve buna 
kendinizin de inanmak istemediğinizi ama çok üzücü olsa da doğru 
olduğunu açıklayın.

•Gerçekçi olmayan bir düşünce olup olmadığını anlamaya çalışın. 
Bazı çocuklar, kendilerinin yaptığı ya da söylediği bir şeyden dolayı 
kişinin öldüğünü düşünebilirler. Özellikle Coronavirüs bulaşıcı olduğu 
için her yaştan çocuk kendini suçlu hissedebilir. Bu nedenle, herhangi 
bir şekilde kendilerini sorumlu hissedip hissetmediklerini kontrol edin. 
Neler olduğunu basit terimlerle açıklayın ve onlara suçlu 
olmadıklarına dair konusunda güvence verin. Örneğin “sen yanlış bir 
şey yapmadın. Babanı hasta eden ve nefes almasını engelleyen bir 
mikroptu. Onu her yerde yakalayabilirdi. Kimsenin yapabileceği hiçbir 
şey yoktu ve bu yüzden kimse suçlanamazdı.”
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•Çocuklar sizin ve önemsedikleri diğer kişilerin öleceğinden ve 
onların da hastalanabileceğinden endişelenebilirler. Herkesi güvende 
tutmak için bir aile olarak aldığınız tedbirleri açıklayın; el yıkama, 
fiziksel mesafe vb. Kimsenin ölmeyeceğine dair söz vermeyin. 
Herkesin ölebileceğini ama onlara bakacak birinin olacağına dair 
güvence verebilirsiniz. 

•Çocuğunuza başka soruları olup olmadığını, onu endişelendiren 
veya korkutan başka bir şey olup olmadığını doğrudan sorun. 
Duygularını, korkularını ve endişelerini paylaşmanın yardımcı 
olabileceğini ve bunun için burada olduğunuzu açıklayın. Onu 
dinleyin, sorularını cevaplayın ve onu rahatlatın.

Çocuğunuzun Yasla Başa Çıkmasına Nasıl Yardımcı Olabilirsiniz?

Hem yetişkinler hem de çocuklar için sevilen birinin kaybıyla baş 
etmesinin en önemli yollarından biri yas tutmaktır. Farklı kültürler
ve dinler farklı şekillerde yas tutsa da tüm yas süreçleri, ölümü
kabul etme, ölen kişiye veda etme vb. ölen kişiye karşı duyguları 
devam ettirirken, onun ötesine geçip yeni bir başlangıç yaratmanın 
yollarını içerir.  Normal zamanlarda çocukların bu süreçlere, istedikleri 
takdirde cenazelere katılmak da dâhil olmak 
üzere katılmalarına izin vermek 
faydalı olabilir. Yas, çocukların 
ölümün gerçekleştiğini kabul 
etmesine, veda etmesine, başkaları 
için öneminin farkına varmasına hem 
ölen kişiye hem de arkadaşlarına ve 
ailesine daha bağlı hissetmelerine 
olanak tanır. Bu zor zamanlarda bile 
yas tutmaya yeterli zaman ayırmak 
ve süreci aceleye getirmemek
çok önemlidir.
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Pandeminin Normal Yas Üzerinde Etkisi
Virüsün yayılmasını kontrol edebilme ve pandemi tedbirleri 
kapsamında, normal yas uygulamalarını zorlaştıran bir dizi sorun 
yaşanmaktadır. 

•Sevdiğiniz kişi hastanede yalnız olabilir, siz ve çocuklarınız ölmeden 
önce vedalaşmak için onları görememiş olabilirsiniz.

•Kişi, evde ölmüşse alıkonulmuş veya götürülmüş olabilir ve normal 
bir cenaze töreniyle cenazesi yapılamayabilir.

•Ölümden sonra geleneksel cenaze uygulamaları yapılamamış 
olabilir. Örneğin vücudun yıkanması, belli bir süre içinde toprağa 
gömülmesi mümkün olmayabilir.

•Bazı cenazeler uzun süre refakatsiz bırakılabilir veya toplu 
mezarlara gömülebilir.

•Arkadaşlarınız ve akrabalarınız kendi kayıplarıyla meşgul olabilir ve 
kaybınız nedeniyle duygusal veya pratik olarak sizi 
destekleyemeyebilirler. Başkalarına hiçbir şekilde yük olmak 
istemediğinizi hissedebilirsiniz. Benzer şekilde, çocuklarınızın 
akranları da onları destekleyemeyebilir.

•Çocuğunuzun dikkatini dağıtabilecek veya rahatlatabilecek ve biraz 
neşelendirebilecek normal okul ve eğlence aktivitelerine pandemi 
nedeniyle erişim mümkün olmayabilir. 

•Kaybınıza hak ettiği öneminin verilmediğini hissedebilirsiniz. Aynı 
anda birçok kayıp yaşandığı için sadece "bir sayı" gibi algılandığını 
düşünebilirsiniz. Oysa siz ve aileniz için bu kişiliği ve hikâyesi olan, 
sevdiğiniz ve önemli biridir.
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Sevilen Birinin Ardından Onu Anmak için Kendinize ve Çocuklarınıza 
Yardımcı Olmak için Ne Yapabilirsiniz?

•Cenaze olmadan olduğunuz yerde bir anma töreni yapmanın bir 
yolunu bulun. Planlamak için zaman ayırın ve ardından sizin için 
önemli olan duaları veya ritüelleri içeren bir anma düzenleyin. 
Çocuğunuzun ölen kişiye sevgisini ve o kişinin çocuğun hayatındaki 
önemini göstermesi için yollar bulun. Çocuklar resim çizmeyi, şiir 
okumayı veya o kişi hakkında yazdıkları bir şeyi, şarkı söylemeyi veya 
müzik yapmayı sevebilirler. 

•İnanç sisteminize bağlı olarak varsa dini uygulamaları gerçekleştirin. 
(Kuran okumak vb.)

•Çocuklarınıza, kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra inanç ve kültürünüze 
uygun bir anma töreni yapabileceğinizi ve ölen kişinin sevdiklerini bir 
araya getirebileceğinizi açıklayabilirsiniz.

•Bir ebeveyn öldüğünde, çoğu çocuk ölü ebeveyn hakkında rüya 
görür ve onunla sık sık konuşur. Çocuğa, ölen kişiyi hatırlatan küçük 
eşyalar yerleştirebileceği bir 'hafıza kutusu' oluşturmasına yardım 
edebilirsiniz. Bunlar, fotoğraflar veya ölen kişiye ait eşyalar olabilir. Ya 
da çocuğa hikâyeler anlattıkları ve hatırladıkları mutlu zamanların 
resimlerini çizmeleri için bir defter oluşturmasına yardım edebilirsiniz.

Çocuğunuzun Daha İyi Hissetmesi ve Ruh Sağlığını Koruması için 
Yapılması Gereken En Önemli Şeyler Nelerdir?

•Çocuk, güvendiği ve iyi tanıdığı ebeveyninden, akrabasından veya 
bakımvereninden sevgi dolu ve tutarlı bir bakım görmelidir.

53



•Bebeklere ve küçük çocuklara sevgi dolu fiziksel temas, şarkı 
söyleme, sarılma yoluyla güven verilmelidir.

•Normal yaşam rutinleri, mümkün olduğunca devam ettirilmelidir.
Bu nedenle sınırlı bir alan dahi olsa, alanı temizlemek, okul ödevlerini 
yapmak, egzersiz yapmak ve oyun oynamak gibi faaliyetler için 
görevler ve rutinler belirlenmelidir. 

•Zorlayıcı davranışlarına karşı anlayışlı olunmalıdır ve tepkiler 
cezalandırıcı olmamalıdır.

•Çocuğun okuldaki veya arkadaş çevresindeki diğer çocuklar, ne 
olduğu konusunda öğretmenleri veya ebeveynleri aracılığıyla 
bilgilendirilmelidir. Böylece çocukların okula döndüklerinde 
iletişimleri desteklenmiş olacaktır.

•Çocuklara yardım etme fırsatı verilmelidir. Ancak kapasitelerinin 
ötesinde yetişkin rollerini ve sorumluluklarını üstlenmeye 
zorlanılmamalıdır. 

•Kendinizin de yas tuttuğu unutulmamalıdır, kendi fiziksel ve zihinsel 
sağlığınız ihmal edilmemelidir. Özellikle herkesin evde olduğu 
pandemi koşullarında, bir yandan kendi duygularınızla uğraşırken, 
çocuklarınızı desteklemeniz zor olabilir. Bu yüzden kendinize zaman 
ayırmanız ve kendinize iyi bakmanız çok önemlidir. Yeterli uyku 
almanız, düzgün yemeniz, egzersiz yapmanız, dinlenmek için zaman 
ayırmanız ve duygusal destek için başvurabileceğiniz birinin olması 
çok önemlidir. 
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