
 

            VELİLERE MESAJ – 2019 NOVEL KORONAVİRÜS 
 

Sayın Ebeveyn ve Veliler, 
 

Medyadan duymuş olabileceğiniz üzere, bu ayın başında, ilk olarak Çin’in Vuhan şehrinde 
ortaya çıkan, zatürre (akciğer iltihabı) salgınına neden olan bir novel (yeni) koronavirüs tespit 
edilmiştir. Bu virüs 2019 Novel Coronavirus veya 2019-nCoV adı ile bilinmektedir. 

 
Bu virüs salgını hızla yayılmaktadır. Vakaların çoğu Çin’de görülmekle birlikte, Tayland, 
Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık, ABD ve Kanada’yı içeren başka ülkelerde de bazı 
vakalar saptanmıştır. Kanada’da tespit edilen iki vaka Ontario’nun Toronto şehrinde 
bulunmaktadır. 
Her iki şahıs da bu virüsün ortaya çıktığı ve şu anda karantina altında olan Çin’in Vuhan 
şehrine yakın zamanda seyahat etmiştir. 

 
Halton Bölgesinde rapor edilen hiçbir vaka bulunmadığının not edilmesi önemlidir. Şu an 
itibariyle, Kanada Halk Sağlığı Kurumu (Public Health Agency of Canada), bu yeni 
Koronavirüsten kaynaklanan halk sağlığı riskini Kanada için düşük olarak 
değerlendirmektedir. 

 

Bugün, belirtiler ve yeni koronavirüsü de içeren solunum yolu virüslerinin önlenmesi konusunda 
bazı bilgiler paylaşmak için size yazıyorum. 

 
Koronavirüs nedir? 
Koronavirüsler, insanlarda hafif ila orta şiddette solunum yolu rahatsızlıklarına yol açan geniş 
bir virüs ailesidir. Tipik insan koronavirüs hastalığına (yani soğuk algınlığına) yakalanan pek 
çok insan kendiliğinden iyileşir. 

 
Ancak bazı koronavirüslerin ağır hastalığa yol açtığı bilinmektedir. Bazı insan koronavirüsleri 
insanlar arasında kolaylıkla yayılırken, diğerleri kolay yayılmaz. 2019-nCoV virüsünün insanlar 
arasında hangi kolaylıkla yayıldığı henüz tam olarak anlaşılmamakla birlikte, insandan insana 
geçmesi şu ana kadar sınırlı durumdadır. 

 
2019-nCoV Belirtileri Nelerdir? 

2019-nCoV enfeksiyonu belirtileri şunları içerir: ateş, öksürük ve solunum güçlükleri, 
influenza (grip) belirtilerine çok benzemektedir. 

 
Ağır hastalık riski, yaşlılarda ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha yüksek olabilir. 

 
Siz ya da evinizin bir üyesi yakın zamanda Çin’in Vuhan şehrine seyahat ettiyse ve bu belirtileri 
sergiliyorsa, başkaları ile temastan kaçınılması ve 311, 905-825-6000 veya ücretsiz 1-866-442-
5866 numaralı telefonlardan Halton Bölgesi Halk Sağlığı merkezi ile iletişime geçilmesi gerekir. 
Ağır hastalık geçiren herkes derhal sağlık merkezine başvurmalıdır. 
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2019-nCoV Gibi Solunum Yolu Virüslerinin Yayılması Nasıl Engellenebilir  

2019-nCoV’yi de içeren solunum yolu virüslerinin yayılmasını engellemeye yardımcı 
olmak üzere aşağıdakiler tavsiye edilmektedir: 

 Ellerinizi sabun ve suyla sık sık ve iyice yıkayın veya alkol bazlı bir el antiseptiği 
kullanın; 

 Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı kapatın; 

 Mendil yoksa kolunuzun iç veya yen kısmına hapşırın veya öksürün, 

 Eşyaları ve yüzeyleri düzenli aralıklarla temizleyerek dezenfekte edin ve 

 Siz veya aile üyeleriniz hastaysa, evde kalın. 
 
Daha Fazla Bilgi 
2019-nCoV hakkında daha fazla bilgi şu internet sitelerinde bulunabilir: 

 

 Kanada Halk Sağlığı Kurumu (Public Health Agency of Canada) -  
https://www.canada.ca/en/public-  health/services/diseases/2019-novel-
coronavirus-infection.html 

 Ontario Sağlık Bakanlığı - www.ontario.ca/coronavirus 
 

Bu durumu gözetim altında tutarak gerekli önlemleri almak üzere Halton Bölgesi Halk Sağlığı 
merkezi; Ontario Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı idaresi ve yerel sağlık hizmeti sunucular ile 
yakın işbirliği içerisinde çalışmayı sürdürmektedir. Halk sağlığı konusunda daha ayrıntılı bilgi 
almak için lütfen 311, 905- 825-6000 veya ücretsiz 1-866-442-5866 numaralı telefonları 
arayınız. 

 
Toplumumuzun sağlığı ve refahı en yüksek önceliğimiz olmayı sürdürmektedir. Yeni 
bilgiler elimize geçtikçe sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. 

 
Dr. Hamidah Meghani 
Medical Officer of Health (Halk Sağlığı Görevlisi), 

Halton Bölgesi 27 Ocak 2020 
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