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 GİRİŞ
Bu rehber Engell� ve Yaşlı H�zmetler� Genel Müdürlüğü tarafından, Özel gereks�n�ml� b�reyler�n yen� koronav�rüs (COVID-
19) salgını sırasında sağlıklarını korumak �ç�n alınması gereken önlemler, güvenl�ğ� tem�n etmek �ç�n uygulanacak
prosedürler ve h�zmet alacakları alanlar hakkında b�lg�lend�rme amaçlı hazırlanmıştır. 
 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandem�k olarak tanımlanan COVID-19 (Yen� Koronav�rüs) salgını yaygın bulaşma
potans�yel�ne sah�p olması, sağlık üzer�nde oluşturduğu tehd�t ve günlük hayatımızı sekteye uğratan, sosyal mesafe,
�zolasyon g�b� alışkın olmadığımız korunma yolları neden�yle ruh sağlığımız üzer�nde de travmat�k etk� yaratma
potans�yel�ne sah�pt�r.
 

 

 

 

Pandem� ned�r?

Karant�na ned�r?

 
Yen� Koronav�rüs salgınında başta çocuklarınız olmak üzere s�zler�n bu sürec� nasıl atlatacağınız, etk�ler�yle
nasıl baş edeceğ�n�z konusunda yardımcı olacak yön verecek b�lg�ler bulacaksınız.
 

 Dünyada b�rden fazla ülkede veya kıtada, çok gen�ş b�r alanda yayılan ve etk�s�n� gösteren salgın
hastalıklara ver�len genel �s�m. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre b�r salgın hastalığın pandem� olarak
n�telendreb�lmes� �ç�n üç koşul gerekmekted�r.

 
 1. Toplumun daha önce maruz kalmadığı b�r hastalığın ortaya çıkışı
 2. Hastalığa sebep olan etmen�n �nsanlara bulaşması ve tehl�kel� b�r hastalığa yol açması
 3. Hastalık etmen�n�n �nsanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılması

 
 

 
Bulaşıcı b�r hastalığa etken� aldığı düşünülen şüphel� durumdak� �nsanın bel�rl� b�r süre (genell�kle en uzun
kuluçka süres�) ötek�lerden ayırma �şlem�d�r.

 

 



Evde Karant�na

  K�tlesel Karant�na 

 

 
 

 
Temaslıların evden dışarı çıkmadan, ev �çer�s�nde de d�ğer sağlam
k�ş�lerle temas kurmadan yaşamasıdır. Ayrı b�r oda, ayrı tuvalet
banyo vb. gerek�r. Kap kaşık vb. ortak kullanılmaz. “B�reysel
karant�na” olarak da adlandırılab�l�r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bel�rl� b�r bölgeye g�r�ş ve çıkışların durdurulmasıdır. Ç�n’de
uygulanan karant�na türü örnek olarak ver�leb�l�r. Amaç büyük
kütleler�n hareketler�n� kısıtlayarak hastalığın bulaşmasını
önlemekt�r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

İzolasyon ned�r?

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Hasta olduğu b�l�nen k�ş�ler�n ötek�nden ayrılmasıdır. Bu k�ş�lerle �l�şk�ler özel koruyucu önlemler
alındıktan sonra kurulab�l�r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVDE KENDİNİZİ DAHA GÜVENDE VE DAHA İYİ HİSSETMENİZ İÇİN ÖNERİLER:

Sokağa çıkma yasağı ve evde kalmanın zorunlu olduğu
hallerde, k�ş�ler gündel�k hayatla �l�şk�l� ve ruhsal pek çok
sorun yaşayab�l�rler. Ruh sağlığımızı korumak �ç�n, öncel�kle
temel ve zorunlu �ht�yaçlarımızın karşılanması gerekl�d�r,
ardından güvenl�k ve yardıma ulaşab�lme �mkanları gel�r.

• Sokağa çıkma yasağında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kuralına
mutlaka uyun. Bu yasağın s�z� engellemek �ç�n değ�l korumak �ç�n
get�r�ld�ğ�n� b�l�n, 20-65 yaş aralığında ve dışarı çıkmanız zorunlu
olduğu hallerde muhakkak sosyal mesafey� koruyun, eld�ven ve
maske takmayı unutmayın.

• Dışarı çıkamadığınız durumlar �ç�n s�ze yardımcı olab�lecek
yakınlarınızı telefonla arayın; alışver�ş, para çekme, fatura yatırma,
yemek hazırlama, �laç tem�n� konularında yardım �stey�n. 
 



• Bel�rl� zamanlarda kamu spotlarından, telev�zyon
haberler�nden, radyodan, gündem ve durumla �lg�l� b�lg�
almayı �hmal etmey�n. D�ğer zamanlarda sürekl� haber tak�p
etmey�n.

•  Salgın konusunda b�lg� almak �ç�n konunun uzmanlarına kulak
ver�n ve güven�l�r kaynakları �zley�n. Uzman olmayan k�ş�ler
tarafından yapılan açıklamalara �t�bar etmey�n. 

ÖZ BAKIM VE BAŞA ÇIKMA
• Beslenmen�ze d�kkat ed�n, mutlaka sofra kurun ve sağlıklı y�yecekler tüket�n, bol sıvı
tüketmey� unutmayın.
 
•  Ev�n �ç�nde yürüyüş ve yapmanız gereken egzers�zler varsa yapın, tek seferde değ�l
günün bell� saatler�nde b�rkaç kez 5-10 dak�kalık yürüyüş / hareket yapmaya gayret
ed�n.
 • Uykunuzu �hmal etmey�n, uyku düzen�n�z� sürdürmeye özen göster�n.
 • İlaçlarınızı almayı �hmal etmey�n, �laç almakta veya �laca ulaşmakta güçlük
yaşıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza telefonla ulaşın.
 • Gündel�k �şler� aksatmadan sürdürmek z�hn� oyalar ve ruh sağlığını korumaya yardım
eder.
• Yapılacak �şler� önceden organ�ze ed�n, böylece enerj�n�z� ver�ml� kullanır ve
tükenmem�ş olursunuz.
• S�ze yardım edeb�lecek durumda olan komşu, arkadaş ve akrabalarınızdan yardım
�stemeye çek�nmey�n. Unutmayın, olağanüstü b�r durum �ç�nde yaşıyoruz, çek�ngen
olmayın!
 



 
• Yardım edenlerle temasınızı kısa sürel� tutun, kapıda �let�ş�mle yet�n�n, �laç ve gıda
maddeler� g�b� nesneler� tesl�m aldıktan sonra eller�n�z�n yıkaması gerekt�ğ�n� her
sefer�nde hatırlayın.  
 
 • Kapınıza gelen ve yardım kuruluşundan geld�ğ�n� söyleyen herkese �nanmayın, k�ml�k
�stey�n, şüphelend�ysen�z kapınızı kapatıp komşularınızdan ya da emn�yet b�r�mler�nden
yardım �stey�n.
 
• Beklenmeyen durumlarda ac�l numaraları arayıp yardım �stey�n. Ayrıca evde
yakınlarınızın kolayca göreb�lecekler� b�r yere ac�l numaraları koyun.
 
•  Yaşadıklarınızla baş etmekte zorlandığınızı fark ett�ğ�n�zde, er�şeb�l�r sosyal destek
ağınızdan (�nternet, telefon, görüntülü konuşma) destek almaya çalışın.
Unutmayın. Ruh sağlığımız en az beden sağlığımız kadar öneml�d�r.
 

 
•  Unutmayın k� bu dönem rut�nler�m�z�n bozulduğu, bu nedenle de duygusal
gerg�nl�kler�n, kaygı, öfke, stres g�b� duyguların herkes tarafından yoğun yaşandığı b�r
dönemd�r Sevd�ğ�n�z şeylere zaman ayırın, müz�k d�nleme, el�ş� yapma, k�tap okuma ve
a�len�zle zaman geç�rmek g�b�.
 
 

ÖZ BAKIM VE BAŞA ÇIKMA

PROGRAM VE ETKİNLİKLER

Yen� hob�ler ed�n�n.
 
 
 
 
 • Yakınlarınızı telefonla arayın ve

sık sık konuşun, yalnızlık
duygunuz azalır. 



DIŞARIDAN İÇERİ GİRERKEN;

Ayakkabılarınızı, varsa Engell� arabanızı, walker yürütec�n�z� ya da kullandığınız
d�ğer aparatlarınızı kapının dışında bırakın. İçer� almadan önce ‘1 b�r�m çamaşır suyu
+ 99 b�r�m su’ karışımı yaparak �y�ce tem�zley�n ya da tem�zlett�r�n�z.

Dışarıdan gelen tüm eşyalarınızı (çanta, telefon kılıfı, anahtar dah�l) kıyafetler�n�z�,
oluşturacağınız k�rl� odada çıkarınız ve orada bırakınız. 

Eller�n�z� en az 20sn ovalayarak sabunla yıkayınız.

Yüzük, kolye, küpe, aksesuar vs. kullanmayınız.

Çıkarılan kıyafetler� 50-60 derecede uzun programda mümkünse kurutmalı
yıkayınız.

Ev �ç�nde tem�z kıyafetler g�y�n�z.

 

 

 

 

 

 
 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞUNUZ  SAHİPSENİZ ; 
 
B�lg� ve İlet�ş�m
 
• Çocukları soru sormaya teşv�k ederek mevcut durumu anlamalarına yardımcı
olmaya çalışın.
 
•Çocuğunuza güvende olduğu konusunda güvence ver�n. 
 
•Üzgün ve sıkıntılı h�ssetmes� hal�nde, bunda yanlışlık olmadığını bel�rt�n.
 
•S�zden nasıl başa çıkacaklarını öğreneb�lmeler� �ç�n kend� stres�n�z �le nasıl başa
çıktığınızı onlarla paylaşın. 
 
• Ç�z�m g�b� akt�v�telerle duygularını �fade etmeler�ne yardımcı olun. 
 

• V�rüsün nasıl yayıldığına veya her solunum yolunu
enfeks�yonunun COVID-19 olmadığına da�r b�lg�ler� paylaşın.
 
• Rahatlatın ve daha sabırlı olun.
 
• Çocuklarınızla düzenl� olarak ve durum değ�ş�kl�kler�nde
konuşun.
 
• Tem�zl�k ve h�jyen kurallarına uymalarını sağlayın ya da
yardımcı olun.
 
• B�lg� ve uyarıları söylerken olumlu �fadeler kullanın. Örneğ�n:
“eller�n� yıkamazsan hasta olursun, hastaneye yatırırız” yer�ne
“eller�n� b�raz uzun yıkaman bu hastalıktan korunman �ç�n çok
öneml� ” g�b�.



PROGRAM VE ETKİNLİKLER;
 
 
 
 

• İç İşler� Bakanlığı İller İdares� Genel Müdürlüğü’nün 09.04.2020 tar�h�nde yayınladığı
�lave tedb�rler genelges� doğrultusunda 01.01.2000 sonrası doğmuş, engell� b�reyler�n
uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve f�z�ksel olarak sağlıkları üzer�nde
oluşturab�leceğ� muhtemel olumsuzlukların d�kkate alınması net�ces�nde; “Özel
Gereks�n�m�” olan çocuk ve gençler�m�z�n ebeveyn veya bakıcıları refakat�nde,
rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeler� yanında bulundurmak, enfeks�yon
yayılımını engelleyecek uygun şartları yer�ne get�rmek, sosyal mesafe kuralına r�ayet
etmek ve maske kullanmak, el tem�zl�ğ� ve h�jyene uymak koşulu �le �kametler�nden
çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı �l sınırları �ç�nde araçla seyahat
etmeler�ne �z�n ver�lm�ş ve muaf�yet get�r�lm�şt�r. 
 
 • Yatma zamanı, yemek ve uygulanan egzers�z konularında a�len�z�n her zamank�
düzen�ne devam ed�n.
 
 • Evde ve d�ğer stresl� durumlarda s�z� ve a�len�z� daha �y� h�ssett�ren şeyler� yapmak �ç�n
(okumak, f�lm �zlemek, müz�k d�nlemek, oyun oynamak, egzers�z yapmak �nternette yer
alan mevcut h�zmetlere (sanal müze z�yaret�, onl�ne konserler g�b�) zaman ayırın. 

M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı tarafından hazırlanan "Özel
Çocuklarımızla Eğlencel� Etk�nl�kler Takv�m�" (ÖÇEET) n� günlük
olarak tak�p edeb�l�r ve uygulayab�l�rs�n�z.
 
• Çocukların okulları veya d�ğer kurum / kuruluşlar tarafından
sunulab�lecek uzaktan eğ�t�m fırsatlarına katılmalarını sağlayın. 
 
•Özel Eğ�t�m �çer�kler�ne ve TV yayın
�deolarına www.eba.gov.tr adres�nde ana sayfada Kütüphane
kısmında Rehberl�k H�zmetler� başlığı altında bulunan Özel
Eğ�t�m bölümünden ulaşab�l�rs�n�z.
 
 • Yalnızlık, can sıkıntısı, hastalığa yakalanma korkusu,
anks�yete, stres ve pan�k g�b� duyguların, salgın g�b� stresl� b�r
duruma normal reaks�yonlar olduğunu aklınızda bulundurun.

ÖZ BAKIM VE BAŞA ÇIKMA
 
• Özel Gereks�n�ml� b�r çocuğa sah�p �sen�z mevcut
koşullar çerçeves�nde günlük etk�nl�kler�n�z� gözden
geç�r�n ve düzenlemeye çalışın.
 
 • S�ze anlam veren ve tatm�n eden şeyler�
önceleyerek beklent�ler�n�z� ve �stekler�n�z�
düzenley�n. Kend�n�ze stresten uzaklaştığınız
molalar ver�n. 
 
 • Kend� kend�n�z� engelleyen söylemler� kontrol
etmeye ve bu düşünceler� yararlı düşünceler �le
değ�şt�rmeye çalışın. 
 
 • Unutmayın, çocuklarınız �ç�n b�r rol model�s�n�z. Bu
stresl� durumu nasıl ele aldığınız çocuklarınızın da
end�şeler�n� yönetmes�nde bel�rley�c� olacaktır. 



ÇOCUKLARIN BAŞA ÇIKMASINA YARDIMCI OLMA
 
 
 
 
 

Çocuklarınız yaşlarına, engel durumu ve engel oranlarına bağlı olarak  salgına farklı
tepk�ler vereb�l�r. 
Bunun �ç�n ;
• Çocukların yanında v�rüs hakkındak� konuşmalarınıza/ �zled�kler�n�ze özen göster�n.
 
•Çocuklar b�r ölçüde çevreler�ndek� yet�şk�nlerden gördükler�ne tepk� ver�rler. 
Ebeveynler ve bakım verenler çocuklarına en �y� desteğ� COVID-19 �le sak�n ve güvenl�
b�r şek�lde başa çıktıklarında sağlayab�l�rler. Ebeveynler, daha �y� hazırlanırlarsa, başta
çocuklar olmak üzere çevreler�ndek� d�ğer k�ş�ler �ç�n daha güven ver�c� olab�l�rler. 
 
• Çocuğunuzla COVID-19 salgını hakkında konuşmak �ç�n zaman ayırın. Çocuğunuzun
anlayab�leceğ� şek�lde COVID-19 hakkındak� soruları yanıtlayın ve gerçekler� paylaşın.
 
 • Çocuğunuza güvende olduğu konusunda güvence ver�n. Üzgün ve sıkıntılı
h�ssetmeler� hal�nde, bunun normal olduğunu bel�rt�n. S�zden nasıl başa çıkacaklarını
öğreneb�lmeler� �ç�n kend� stres�n�zle nasıl başa çıktığınızı onlarla paylaşın.
 
 • Çocuğunuzun olayla �lg�l� yayınlara maruz kalmasını sınırlayın. Çocuklar duyduklarını
yanlış yorumlayab�l�r ve anlamadıkları b�r şeyden korkab�l�rler.
 
 • Çocuğunuzun b�r sağlamlık duygusuna sah�p olmasına yardımcı olun. Dışarı çıkmak
tekrar güvenl� olduğunda, olağan etk�nl�kler�ne dönmeler�n� destekley�n.

•  Eğer a�len�zde c�dd� b�r hastalık ya da yas oldu �se, b�rb�r�n�z� destekleme yolları
gel�şt�r�n, bunları onların anlayacağı b�r d�l �le anlatmaya çalışın.
 
•  Yaşadıklarınızla baş etmekte zorlandığınızı fark ett�ğ�n�zde, er�şeb�l�r sosyal destek
ağınızdan (�nternet, telefon, görüntülü konuşma) destek almaya çalışın. 

•  MEB tarafından. 81 �lde kurulan ‘Özel Eğ�t�m ve Rehberl�k H�zmetler� B�lg�lend�rme
Hattı’ çağrı merkez� �le Rehberl�k ve Araştırma Merkezler�nde (RAM) görevl� özel eğ�t�m
ve rehberl�k öğretmenler�, telefonla öğrenc� ve vel�lere destek olmaktadır.
Vatandaşların aramalarını tek numara üzer�nden yapab�lmeler�n� sağlamak �ç�n M�ll�
Eğ�t�m Bakanlığı İlet�ş�m Merkez� (MEBİM-444 0 632) kullanıma açılmıştır. 
Unutmayın. Ruh sağlığımız en az beden sağlığımız kadar öneml�d�r.

B�r rol model� olun; molalar ver�n, dengel�
uyuyun, egzers�z yapın ve �y� beslen�n. 

Arkadaşlarınız ve a�len�zle bağlarınızı
sürdürün ve sosyal destek s�stem�n�ze
güven�n.

 
 



Bebekler �ç�n;

0-2 yaş arası bebekler ve küçük çocuklar, dünyada kötü b�r şey�n olmakta
olduğunu henüz anlayamazlar, ancak anne-baba ve bakıcılarının üzüntü, stres ve
kaygılarını fark ederler

 

 
• Bebekler� sıcak ve güvende tutun.
 
• Mümkün olduğu kadar düzenl� besley�n ve uyutun.
 
• Yüksek gürültü ve karmaşadan uzak tutun. 
 
• Sak�n ve yumuşak b�r sesle konuşun.
 
• Bebeğ�n�z� kucaklayın ve ona sarılın.

Küçük çocuklar �ç�n (Okul Önces� Dönem)
 
• Ekstra zaman ayırın ve �lg� ver�n. 
 
• Günlük rut�n ve planlara mümkün olduğu kadar uyun. 
 
• Ne olduğu �le �lg�l� sorulara korkutucu ayrıntılara g�rmeden bas�t cevaplar ver�n. 
 
• Korkmuş ya da s�ze sarılmışlarsa yanınızda kalmalarına �z�n ver�n.  
 
• Parmak emme ve alt ıslatma g�b� erken yaş davranışları gösterenlere sabırlı davranın
• Mümkünse oynama ve rahatlama �mkanı sağlayın.
 
• Kötü şeylerden sorumlu olmadıklarını açıklayın. 
 
• Zorun olmadıkça küçük çocukları anne babalarından, kardeşler�nden ve
sevd�kler�nden ayırmayın.
 
• Güvende olduklarını sık sık hatırlatın.



Okul Dönem� (6-12 yaş)
 
• Onlara zaman ayırın ve �lg� göster�n. 
 
• Ne olduğuna da�r gerçek b�lg�ler� paylaşın ve güncel durumu anlatın. 
 
• Güçlü olmalarını beklemey�n. Düşünceler�n� ve korkularını 
yargılamadan d�nley�n, kabul ed�n.
 
• Kural ve beklent�ler� net b�ç�mde bel�rley�n. Bu kurallar konusunda yumuşak fakat
kararlı olun. 
 
• Beraber düzenl� egzers�z ve esneme hareketler� yapın. 
 
• Günlük rut�n ve planlara mümkün olduğu kadar uyun.
 
• Başkalarına yardım edecek fırsatlara �z�n ver�n ve teşv�k ed�n. 
 
• Eğ�t�c� faal�yetlere (çalışma k�tapları, eğ�t�c� oyunlar) katılmasına yardımcı olun.
 
• Ev �şler�ne katılımını sağlayın. Yaşına uygun sorumluluklar ver�n ve takd�r ed�n.
 
• Mevcut salgını konuşun ve soru sormalarını teşv�k ed�n. A�lede ve toplumda alınan
önlemlerden bahsed�n. • Oyun ve konuşma yoluyla �fade etmeler�n� teşv�k ed�n. 
 
• Sağlığı gel�şt�ren davranışları teşv�k etmek ve a�le rut�nler�n� sürdürmek �ç�n f�k�r
oluşturmalarına yardımcı olun.
 
• Güvende olduklarını sık sık hatırlatın.
 
 
 Ergenl�k çağı (13-18 yaş) 
 
• Sabır, hoşgörü ve güven temell� �l�şk�ler kurun. 
 
• Kural ve beklent�ler� net b�r b�ç�mde bel�rley�n. 
 
• Beraber düzenl� egzers�z ve esneme hareketler� yapın.
 
• Salgın sırasında meydana gelen damgalanma, önyargı ve olası adalets�zl�kler
hakkında konuşun. 
 
• Medyaya maruz kalmalarını sınırlayın, gördükler� / duydukları hakkında konuşun. 
 
• Ev �şler�, küçük kardeşler� destekleme ve sağlığı gel�şt�rme davranışlarını planlama da
dah�l olmak üzere a�le rut�nler�ne katılmasını sağlayın. 
 
• Telefon, �nternet, v�deo oyunları �le arkadaşlarıyla �let�ş�mde kalmasını sağlayın. 
• Akranları ve a�les� �le salgın deney�mler�n� konuşmasına teşv�k ed�n (ama zorlamayın). 
• Rut�nler� sürdürmeye teşv�k ed�n. 
• Karşılaştıkları tehl�keler olup olmadığını sorun, onları destekley�n ve zarar görmekten
kaçınacakları yolları konuşun.
• Güvende olduklarını sık sık hatırlatın.



COVID-19 şüphes� uyandıran semptomlarının tesp�t ed�lmes� durumunda yapılacaklar;
 
- Ateş, öksürük ş�kayet� ve solunum sıkıntısı varsa derhal tıbb� cerrah� maske takılmalı
ve d�ğer k�ş�lerden �zole ed�lmel�d�r.
     
 K�mler Kend�n� İzole etmel�?
 
 Corona v�rüsü bel�rt�ler� gösteren herkes�n kend�n� �zole etmes� gerek�yor. Bu bel�rt�ler
37.8’�n üzer�nde ateş, öksürük ve solunum güçlüğü olarak tar�f ed�l�yor. Aynı zamanda
bu bel�rt�ler� gösteren k�ş�yle aynı ev� paylaşan herkes�n de kend�s�n� �zole etmes�
gerekl�.Yalnız yaşıyorsanız, bel�rt�ler�n ortaya çıkışından �t�baren 7 gün evde
kalmalısınız.Eğer s�z veya b�rl�kte yaşadığınız b�r k�ş� bu bel�rt�ler� göster�rse, bütün
hanen�n 14 gün kend�ler�n� �zole ederek, bel�rt�ler�n gel�ş�p gel�şmed�ğ�n� gözlemes�
gerek�yor.Bu süre �ç�nde evdek�lerden b�r� daha hastalık bel�rt�ler� göstermeye başlarsa
o zaman 7 gün daha �zole olmaları gerek�yor. Daha sonra hastalanan her b�r k�ş� �ç�n
�zolasyon süres� 7 gün daha uzuyor. Hastalık bel�rt�ler�n� gösteren k�ş�ler�n �y�
havalandırılmış b�r odada kalıp evdek� d�ğer k�ş�lerden uzak durmaları tavs�ye ed�l�yor.
 
Oda dışına çıkarılmamalı, ortak malzeme kullanımına �z�n ver�lmemel�, 
banyo ve tuvalet� mümkünse ayrılmalıdır.
 
⦁ Sağlık kuruluşlarıyla (112) derhal �rt�bata geç�lmel�d�r. 
 
⦁ Muayene, tetk�k ve bakımları sırasında ortamda gereken
 en az sayıda k�ş� bulunmalıdır. 

COVID-19 şüphes� uyandıran semptomları tesp�t ed�len 
k�ş�ler�n sağlık kuruluşlarına sevk� sonrasında;
 
 K�ş�n�n kullanmış olduğu bulaşıcılık r�sk� taşıyan tüm 
dokuma ürünler� (kıyafetler, yatak çarşafları, yatak örtüler�
, yastık kılıfları, yatak perdeler�, kullanılan yer bezler� vb.), 
d�ğer tüm çamaşırlardan ayrılmalı, mümkünse ayrı b�r 
çamaşır mak�nes�nde ve klor �çeren dezenfektanlarla 90 
derecede en az 30 dak�ka yıkanarak dezenfekte ed�lmel�d�r. 
 
⦁ Vakanın ortaya çıkmasından sonra a�le ve ev�n  tam karant�naya
alınması gerekmekted�r. Bu kapsamda, sak�nler�n�n maske
kullanımına özen göster�lmel�, bu kullanımlarda maske ve eld�ven
kullanma kurallarına d�kkat ed�lmel�d�r.
 
⦁ Odalar düzenl� olarak havalandırılmalıdır
 
⦁ Genel yüzey tem�zl�ğ�nde su ve deterjanla standart tem�zl�k
yapılması yeterl�d�r.
 
⦁ Ortak alanlar, lavabo, tuvalet, banyo, merd�ven korkulukları,
musluklar ve yemek yenen alanlarda h�jyen şartlarına azam�
d�kkat göster�lmel�d�r. Özell�kle sık temas ed�len yüzeyler sık
aralıklarla dezenfekte ed�lmel�d�r.



ÖDEME  ve RAPORLAR : 
 
      - 09.04.2020 tar�h�nde Resmî Gazete’de yayınlanan Sağlık Uygulama Tebl�ğ�nde
(SUT) Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Tebl�ğ kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından
pandem� süres�nce hastanelerce tem�n ed�leceğ� b�ld�r�len ve COVID-19 tedav�s�nde
kullanılan �laçlar SGK’nın ödeme l�stes�ne alınmıştır.
       - Rapor süres�n�n b�tt�ğ� sürel� engell� raporu bulunan hastaların, mevcut raporları
Mayıs 2020 sonuna kadar geçerl�d�r.
 
      - 01.01.2020 tar�h�nden �t�baren sonlanmış veya sonlanacak "sürel�" engell� raporu
bulunan hastaların mevcut raporları �k�nc� b�r tal�mata kadar geçerl� kabul ed�lecekt�r. 
     - İlaç kullanan engell�ler�n �laç raporları 30 Haz�ran 2020 tar�h�ne kadar uzatılmıştır.
Raporlu �laçlarını  eczaneden alab�lmekted�rler.
 
    - Raporsuz �laçların reçeteler� a�le hek�mler�ne telefon �le yazdırılıp ş�fres� alındıktan
sonra eczanelerden  alınab�lmekted�r.
 
    - Tüm emekl�ler, talep etmeler� hal�nde maaşların evde ödenmes� h�zmet�nden
yararlanab�lecekt�r. Taleb�n�z� e-Devlet s�stem� üzer�nden “Adres ve Banka / PTT
Değ�ş�kl�ğ�” menüsünden, ev�n�zden ayrılmadan anında yapab�l�rs�n�z.

⦁ TÜRKİYE’DE PANDEMİ SÜRECİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE
YÖNELİK DESTEK MEKANİZMALARI
⦁ 
Eğ�t�m ve Sağlık
 
 
Aşağıda yer alan l�nklerden M�ll� Eğ�t�m Bakanlığınca oluşturulan özel
eğ�t�m �çer�kler�ne ulaşab�l�rs�n�z: 
 
⦁ Özel Eğ�t�m Uzaktan Eğ�t�m İçer�kler�:
https://orgm.meb.gov.tr/www/ozel-eg�t�m-uzaktan-eg�t�m-
�cer�kler�/�cer�k/1319
⦁ 
⦁ EBA TV'de kaynaştırma öğrenc�ler�ne özel �çer�k: 
 https://orgm.meb.gov.tr/www/eba-tvde-kaynast�rma-ogrenc�ler�ne-
ozel-�cer�k/�cer�k/1318
⦁ 
⦁ Engell� ve Yaşlı H�zmetler� Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan
#TürkİşaretD�l� v�deoları, EBA Tv :
https://www.�nstagram.com/p/CADzUYMFkod/?�gsh�d=35rpotxc�c5n
⦁ 
⦁ ÖÇEET - Özel Çocuklarımızla Eğlencel� Etk�nl�kler Takv�m�:
https://orgm.meb.gov.tr/www/oceet-ozel-cocuklar�m�zla-eglencel�-
etk�nl�kler-takv�m�/�cer�k/1307
⦁ 
⦁ Pandem� sürec�nde özel gereks�n�m� olan a�lelelere yönel�k
b�lg�lend�rme v�deoları: https://orgm.meb.gov.tr/www/ozel-eg�t�m-
v�deolar�/�cer�k/1312
⦁ 
⦁ Ps�kososyal destek b�lg�lend�rme v�deoları:
https://orgm.meb.gov.tr/www/ps�kososyal-b�lg�lend�rme-
rehber�/�cer�k/1314
⦁ 



⦁ Ayrıca  "444 0 632" telefon hattı üzer�nden evler�nde özel eğ�t�m �ht�yacı
olan çocukları olan vel�lere, eğ�t�m ve öğret�m yöntem ve metodlarıyla �lg�l�
danışmanlık h�zmet� de sunulmaktadır.
⦁ 
⦁ Bununla b�rl�kte çocukların okulları veya d�ğer kurum/kuruluşlar
tarafından sunulab�lecek uzaktan eğ�t�m fırsatlarına katılmaları sağlanab�l�r.
⦁ 
⦁ Sağlık Bakanlığının “Özel Çocuklar Destek S�stem�” uygulamasıyla z�h�nsel
özel gereks�n�m� olup süreçte davranış sorunları artan çocuklar ve a�leler�ne
gönüllü danışmanlar tarafından uygulamalı davranış anal�z� yöntem� temell�
destek sağlanacaktır. S�stemle ayrıca, çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanları
tarafından a�lelere ve çocuklara destek ver�lmes�ne de olanak
sağlanmaktadır. Resm� ve güvenl� b�r kanalla görüntülü görüşme �mkânı
tanıyan bu s�steme er�ş�m ücrets�zd�r. Mob�l uygulama marketler�nden “Özel
Çocuklar Destek S�stem�” şekl�nde arama yapıldıktan sonra Sağlık Bakanlığı
Özel Çocuklar Destek S�stem� uygulamasını mob�l c�hazlarına �nd�ren
vatandaşlarımız yönergeler� �zlenmes� hal�nde h�zmete ulaşab�lecekt�r.
⦁ 
 
⦁ 
Doğru B�lg� ve İlet�ş�m B�lg�ler�
 
 
 
 
⦁ Ac�l durumlarda 112 Ac�l Çağrı Merkez� aranmalıdır. 
 
⦁ Sağlık Bakanlığı Corona Danışma Hattı: Alo 184
 
⦁  A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı Sosyal Destek Hattı: Alo 183 
 
⦁ Yen� Koronav�rüs (COVID-19) Hakkında Doğru B�lg� �ç�n:
https://cov�d19b�lg�.sagl�k.gov.tr/ 
 
⦁ Cumhurbaşkanlığı D�j�tal Dönüşüm Of�s� COVID-19 Sayfası �ç�n:
https://corona.cbddo.gov.tr/ 
 
⦁ COVID-19 Rehber�:
https://cov�d19b�lg�.sagl�k.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehber�.pdf 
 
⦁ Sağlık Personel�ne Yönel�k Sıkça Sorulan Sorular:
https://cov�d19b�lg�.sagl�k.gov.tr/tr/sss/sagl�k-personel�.html 
 
⦁ Halka Yönel�k Sıkça Sorulan Sorular �ç�n
https://cov�d19b�lg�.sagl�k.gov.tr/tr/sss/halka-yonel�k.html 
 
⦁ 81 İl Ps�kososyal Destek Hat B�lg�ler� �ç�n
https://cov�d19b�lg�.sagl�k.gov.tr/tr/destek-hat-b�lg�ler� 
 
⦁ Yetk�lend�r�lm�ş Tanı Laboratuvarları L�stes� �ç�n:
https://cov�d19b�lg�.sagl�k.gov.tr/tr/cov�d-19-yetk�lend�r�lm�s-tan�-
laboratuvarlar�-l�stes� 
 
⦁ Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü �ç�n: ⦁ https://hsgm.sagl�k.gov.tr 
 



SAĞLIKLI KAL

ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
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