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   GİRİŞ
 
Bu rehber A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı Engell� ve Yaşlı H�zmetler� Genel
Müdürlüğü tarafından, devam eden yen� koronav�rüs (COVID-19) pandem�s� sırasında
sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve evler�nde yaşayan 65 yaş üzer� yaşlılarımızı
korumak ve �ht�yaç duydukları h�zmetler� güven �ç�nde ve kolaylıkla almalarını sağlamak
amacıyla, konuyla �lg�l� olarak yapılab�lecek �ş ve �şlemlerle, sunulan h�zmetler ve alınan
önlemler hakkında yaşlılarımızı ve yakınlarını b�lg�lend�rmek amacıyla hazırlanmıştır.
 
COVID-19’un ülkem�zde yayılmasının önlenmes� �ç�n başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere
bütün kurumlarımıza ve b�rey olarak her b�r�m�ze ayrı ayrı görevler düşmekted�r.
Alınması gerekl� önlemler konusunda COVİD-19’un hayat� olarak etk�led�ğ� grupların
başında gelen yaşlılarımızın kend�ler�n�n alacağı önlemler ve tedb�rlere uymaları da
COVİD-19’la mücadele konusunda öneml� noktalardan b�r�s�n� oluşturmaktadır.
 
 
 

  V�rüsün yayıldığı ülkelerde en büyük kayıplar özell�kle yaşlılarda görülmekted�r.
V�rüsün yayılmasını önlemek ve kayıplarınönüne geçeb�lmek amacıyla, başta
yaşlılarımız ve yakınları olmak üzere vatandaşlarımızın gerek kend�ler�n�n
göstereceğ� çaba gerekse alınan tedb�rlere göstereceğ� duyarlılık konuyla �lg�l�
tedb�rler�n ve çalışmaların başarıya ulaşmasında bel�rley�c� olacaktır.
 
 
 



 
2019 yılının Aralık ayında, Ç�n’�n Wuhan kent�nde ortaya çıkan enfeks�yona neden olan
v�rüs hızla yayılım göstermeye başlamıştır. Böylece konuyla �lg�l� çalışmalar gerek Ç�n
yönet�m� gerekse Dünya Sağlık Örgütü ve d�ğer ülkeler�n gündem�ne taşınmıştır. 
 
 
Sürece �l�şk�n çalışmalarla v�rüsün adı yen� t�p koronav�rüs (COVİD-19) olarak
�s�mlend�r�lm�şt�r. COVİD-19 yayılım sürec�nde artış göstererek sırasıyla ep�dem�, salgın
ve pandem� olarak tanımlanmıştır.
 
-Ep�dem� bell� b�r bölgedek� nüfusta, aynı hastalığın neden olduğu vakaların normalde
beklenen�n üzer�nde b�r hızla artış göstermes�d�r. 
 
Salgın,ep�dem�yle aynı anlamı taşımakla b�rl�kte daha kısıtlı b�r coğraf� bölgede görülen
vakaları bel�rt�r.
 
 
 

COVİD - 19'A 
İLİŞKİN 

GELİŞMELER

 

 



Pandem� �se ep�dem�n�n b�rden çok ülke ya da kıtaya yayıldığı, çok gen�ş alanda
fazla sayıda �nsanın etk�lend�ğ� durumlarda kullanılan b�r ter�md�r. Dünya Sağlık
Örgütü’ne göre b�r salgın hastalığın pandem� olarak n�telend�reb�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
 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 12 Mart 2020 tar�h� �t�barıyla koronav�rüsü pandem�
�lan etm�şt�r. 
 
Koronav�rüs (COVİD-19) Pandem�s� sürec�nde hastalığın kontrol altına alınması
amacıyla alınan ve hayatımızı çeş�tl� açılardan kısıtlayan tedb�rlere �l�şk�n
ter�mler ve bu ter�mler�n kısaca anlamları şöyled�r:
 
Karant�na,bulaşıcı b�r hastalık 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, 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.
 
K�tlesel Karant�na, 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 k�tleler�n hareketler�n� kısıtlayarak
hastalığın bulaşmasını önlemekt�r. 
 
İzolasyon,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.
 
Sosyal mesafe veya sosyal alan, k�ş�sel alan �le kamusal alan arasında kalan, b�r k�ş�n�n
kend�s�nden 120 �le 200 sant�metre arasında değ�şen uzaklıktır. Bulaşıcı hastalıkların
yayılmasını durdurmaya veya yavaşlatmaya yönel�k b�r d�z� �laç dışı enfeks�yon kontrol
eylem�d�r. Sosyal mesafen�n amacı hastalık taşıyan k�ş�ler, hastalık bulaşma, hastalık ve
n�hayet�nde ölüm oranını en aza �nd�rmek �ç�n enfeks�yon taşıyan k�ş�ler �le enfekte
olmayan k�ş�ler arasındak� temas olasılığını azaltmaktır. Sosyal mesafe, enfeks�yonun
damlacık temasıyla (öksürme, tükürme veya hapşırma) bulaştığı durumlarda çok etk�l�d�r.



COVİD-19
yayılımını sürdürmekte olup v�rüsün �lk olarak
ortaya çıktığı 2019 yılı Aralık ayından �ç�nde
bulunduğumuz 2020 yılı N�san ayına kadar
geçen süre �çer�s�nde dünya genel�ndek�
toplam vaka sayısı 3 m�lyonu, v�rüsten
kaynaklanan ölüm sayısı �se 200 b�n� geçm�şt�r. 
 
Ülkem�zde �se;
 
COVİD-19 toplam vaka sayısı 153 b�n�, v�rüsten
kaynaklanan ölüm sayısı �se 4 b�n� geçm�şt�r.
Ülkem�zde alınan önlemler ve yapılan
çalışmalarla v�rüsün seyr�n�n b�rçok ülkeye
göre daha olumlu seyrett�ğ� gözlenm�şt�r.

TÜRKİYE’DE COVİD-19 ÇALIŞMALARI

Ç�n'den başlayarak kısa b�r süre �çer�s�nde dünyanın
hemen her ülkes�nden b�rçok �nsanı etk�leyen
Koronav�rüs (COVID-19) bulaşma yolu çok hızlı ve
kontrolü zor olan b�r v�rüstür. Dünya Sağlık Örgütü
tarafından COVID-19’un “pandem�” olarak �lan
ed�lmes�yle b�rl�kte ülkeler pandem�n�n etk�ler�n� en
aza �nd�reb�lmek �ç�n yoğun çaba
�çer�s�ne g�rm�şlerd�r. 
 



COVİD-19 bu çerçevede tüm dünyada olduğu g�b� ülkem�zde de ana gündem konusu
hal�ne gelm�ş olup konuyla �lg�l� çalışmalar artarak devam etmekted�r. Ülkem�z, v�rüsün
dünya kamuoyuna duyurulduğu 31 Aralık 2019 tar�h�nden �t�baren Sağlık Bakanlığı’nın
koord�nasyonunda b�l�msel ölçütlerle koruyucu ve önley�c� önlemler� almaya başlamıştır.
Ülkem�zde �lk COVİD-19 vakasının görüldüğü 10 Mart 2020 tar�h�nden �t�baren �se konuyla
�lg�l� ülke çapında öneml� düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır.
 
 
 
A�le, Çalışma veSosyal H�zmetler Bakanlığı tarafından da COVİD-19 sürec�nde pek çok
önlem alınmış ve sürece yönel�k çalışma başlatılmıştır. Genel Müdürlüğümüz tarafından
da süreç yakından tak�p ed�lerek, özell�kle kurum bakımında bulunan
yaşlılarımıza yönel�k önlemler hayata geç�r�lm�şt�r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ülkem�zde COVID-19 hakkında yaşlılarımızı doğrudan veya dolaylı olarak
kapsayan, vatandaşlarımıza yönel�k kamu ve özel pek çok kurum tarafından
b�lg�lend�rme ve farkındalık çalışması �le h�zmet sunumu gel�şt�r�lmekted�r. Bu
çalışmaların yaşlılarımız ve yakınları tarafından b�l�nmes� h�zmetler�n etk�n
kullanımı açısından önem taşımaktadır.
 
 
 
 



TÜRKİYE’DE YAŞLILARA YÖNELİK COVİD-19
ÇALIŞMALARI
 

Ülkem�zde
 
İllerde val�ler, �lçelerde kaymakamlar tarafından 65 yaş ve üzer� yaşlılarımıza yönel�k
COVİD-19 önlemler� arasında en öneml� düzenlemelerden b�r�s� İç�şler� Bakanlığı’nın 21
Mart 2020 tar�hl� Genelges�yle, 21 Mart 2020 saat 24.00’den sonra 65 yaş ve üzer�
vatandaşlarımızın COVİD-19’dan korunmaları amacıyla �kametler�nden dışarı
çıkmalarının, açık alanlarda, parklarda dolaşmalarının ve toplu ulaşım araçları �le
seyahat etmeler�n�n sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanması olmuştur.
 
Ancak yasak kapsamına g�ren yaşlılarımız gerekl� hallerde �z�n alarak evden
çıkab�lmekte ve seyahat edeb�lmekted�r. İht�yaç olması hal�nde, özell�kle tek başına
yaşayan ve �ht�yaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü
vatandaşlarımızın mağdur olmamaları ve temel �ht�yaçlarını karşılamak �ç�n
val�/kaymakamların başkanlığında 65 yaş ve üstü yaştak� vatandaşlarımızın
�ht�yaçlarını karşılamak üzere Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulmuştur.
 
vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel �ht�yaçlarının karşılanması �ç�n
gerekl� tedb�rler alınmıştır. İkametler�nden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama
get�r�len vatandaşlarımız 112, 155, 156 numaraları üzer�nden �ht�yaçlarını
b�ld�reb�leceklerd�r.
 
Sosyal Yardım (ekonom�k destek) �ht�yacı olan yaşlılarımızın da ekonom�k destek
müracaatlarını Bakanlığımıza a�t 144 nolu telefona b�ld�r�lmes� hal�nde talepler�
değerlend�rmeye alınmaktadır.
 
Koronav�rüs kapmsında Yaşlılarımıza sunulan d�ğer hak ve �mkanlar;

 
65 yaşın üzer�nde ve kron�k rahatsızlığı neden�yle sokağa çıkamayacak olan verg�
mükellef� vatandaşlarımızın beyanname ve ödemeler� yasağın sonuna kadar
ertelenm�şt�r.
Kamu bankalarının emekl�ler�n maaş ödemeler�n� �sterlerse evler�nde yapab�lmes�ne
olanak sağlanmıştır.
En düşük emekl� maaşı m�ktarı 1.000 TL’den 1.500 TL’ye çıkarılmıştır.
Yaşlı bakım kuruluşlarının da, mücb�r sebep hal� kapsamında değerlend�r�lecek
sektörler arasında yer alacak şek�lde h�zmete devam etmes� sağlanmıştır.
 
 Bakım merkezler�nde bakım h�zmet� sunulab�lmes� �ç�n gel�r ölçütü şartının üç ay
süreyle aranmaması �mkanı get�r�lm�ş olup gerek görülmes� hal�nde
Cumhurbaşkanının bu sürey� b�r yıla kadar uzatab�lmes� �le COVİD-19 sürec�nde �ht�yaç
duyan yaşlılarımızın ücret durumuna bakılmaksızın ücrets�z olarak kurum bakımına
alınab�lmes� sağlanmıştır.
 
 
 

 



 

 
TÜRKİYE’DE
GENEL OLARAK YAŞLILARA YÖNELİK HİZMETLERE ERİŞİM
 
Ülkem�zde yaşlıların yararlanab�leceğ� h�zmetlere yönel�k Yaşlılar İç�n B�lg�lend�rme
Rehber�, Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanarak 2020 yılı Mart ayı
�t�barıyla web sayfamızda yayınlanmıştır. COVİD-19 sürec�nde yaşlılarımız
kend�ler�yle �lg�l� olarak gerek b�lg�lend�rme rehber�nde yer alan mevcut
h�zmetlere gerekse COVİD-19 sürec�ne özel h�zmetlere h�zmet sunucusu kurumların
elektron�k adresler� ve �let�ş�m numaraları �le aşağıdak� elektron�k
adreslerden ve �let�ş�m numaralarından evler�nden müracaat ederek
ulaşab�l�rler:
 
 
Yaşlılar İç�n B�lg�lend�rme Rehber�: https://www.a�levecal�sma.gov.tr/eyhgm/yay�n-
kaynak/
 
e-Devlet kapısı: https://g�r�s.turk�ye.gov.tr/G�r�s/
 
Kurumların web sayfaları ve e-posta adresler�
 
COVİD-19 sürec�nde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan yaşlıların h�zmet almak �ç�n
müracaat edeb�leceğ� telefon numaraları: Alo 112, 
155, 156
 
COVİD-19 hakkında b�lg� almak veya soğuk algınlığı �le COVİD-19 bel�rt�ler�
göster�yorsanız: Alo 184 Koronav�rüs Danışma Hattı’nı arayab�l�rs�n�z.
 
A�le,Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı Çağrı Merkezler�nden Alo 183 Sosyal
Destek Hattı aracılığı �le yaşlılara yönel�k h�zmetlere �l�şk�n çağrılar
değerlend�r�lerek rehberl�k ve danışmanlık h�zmet� sunulmaktadır. Ayrıca İhmal,
�st�smar, ş�ddet ve benzer� vakalar �le töre ve namus c�nayetler�n�n önlenmes�ne
yönel�k tedb�r mah�yet�ndek� �hbarlar da alınmaktadır.
 
 



Yaşlı Vatandaşlarımız İç�n; 

Sosyal Yardımlar 
 
 Sağlık H�zmetler� 
 
 Evde Sağlık H�zmetler� 
 
 Evde Bakım H�zmetler� 
 
 Yaşlı Bakım H�zmetler� 
 
 Eğ�t�m (3.Yaş Ün�vers�tes�) 
 
 Er�ş�leb�l�rl�k 
 
 Ulaşım H�zmetler� 
 
 Çevre, Kültür, Sanat Etk�nl�kler� 
 
 Yaşlılara Sağlanan D�ğer İnd�r�m ve Muaf�yetler 
 
 Haklar ve İhlaller 

  Alo 183 Sosyal Destek H�zmetler� 

   YAŞLILAR İÇİN BİLGİLENDİRME REHBERİ 
 
 
 
Yaşlılar İç�n B�lg�lend�rme Rehber�, Türk�ye'de yaşlıların yararlanab�leceğ�
h�zmetler konusunda yaşlılara ve yakınlarına yönel�k b�lg�lend�rme ve
yönlend�rme yapılarak h�zmetlere er�ş�m konusunda kolaylık sağlanması
amacıyla hazırlanmıştır. Koronav�rüs sürec�nde yaşlılarımızın ve yakınlarının
�ht�yaç duyab�leceğ� h�zmetlere evler�nden ulaşab�lmeler� kolaylık
sağlayacağı düşünülen rehberde yer alan h�zmetler ana başlıklarıyla aşağıda
bel�rt�lm�şt�r (https://www.a�levecal�sma.gov.tr/eyhgm/yay�n-kaynak/): 

 

 



YAŞLILARDA COVİD-19 BELİRTİLERİ VE ETKİLERİ 
 
 
 
 
H�çb�r bel�rt� göstermeden seyredeb�leceğ� g�b� ateş, öksürük ve nefes darlığı g�b�
bel�rt�ler göstereb�len COVID-19 hastalığı; 
65 yaş ve üzer�,  
Kron�k böbrek yetmezl�ğ�,  
Kalp - damar hastalığı, 
Şeker hastalığı,  
Astım, kron�k akc�ğer hastalığı,  olan b�reylerde daha ş�ddetl� seyredeb�l�r. 
 
Ateş, öksürük, nefes darlığı yanında ş�ddetl� alt solunum yolu enfeks�yonu �le akut
solunum zorluğu problem� oluşturab�l�r. Ş�ddetl� olgularda zatürre, ağır solunum
yetmezl�ğ�, böbrek yetmezl�ğ� ve ölüm gel�şeb�lmes� muhtemeld�r.  
 
Bel�rt�ler arasında ayrıca burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, �shal ve bulantı görüleb�l�r.
V�rüsü taşıyan bazı k�ş�ler ş�ddetl� bel�rt� göstermeyeb�l�r. Bu noktada özell�kle altta
yatan başka sağlık durumları olan ya da kron�k hastalığı bulunan engell� ve yaşlı k�ş�ler,
haf�f b�r hastalığa sah�p olsalar dah�, v�rüsün olumsuz etk�ler�ne karşı daha fazla
yatkınlık göstermekte ve genell�kle çok daha c�dd� hastalık ve sonuçlarla
karşılaşmaktadırlar.
 
65 ve üzer� yaşlardak� b�reyler, enfeks�yon hastalıklarına karşı çocuklar/bebekler kadar
duyarlıdır.  Aynı zamanda yaşlılarımızda h�pertans�yon, astım, KOAH, d�yabet
hastalıkları da sık görülmekted�r. Astım veya KOAH teşh�s� olan yaşlılarda sözkonusu
enfeks�yonun geç�r�lmes� hal�nde bu hastalıklarında alevlenmeler görüleb�l�r.  
H�pertans�yon veya d�yabet tedav�s� alan yaşlı b�reylerde sözkonusu enfeks�yonla
b�rl�kte kan basıncında veya kan şeker�nde an� yükselmeler gözlemlen�r. Böbrek
hastalığı olan yaşlılarda hastalık seyr� kötüleşeb�l�r.   
 
 
COVİD-19, hasta b�reyler�n öksürmeler� aksırmaları �le 
ortama saçılan damlacıkların solunması �le bulaşır. 
Hastaların solunum parçacıkları �le k�rlenm�ş yüzeylere 
dokunulduktan sonra eller�n yıkanmadan
 yüz, göz, burun veya ağıza götürülmes� �le de
 v�rüs alınab�l�r.



YAŞLILARIMIZIN COVID-19’DAN
KORUNMASI VE  EVDE KENDİLERİNİ DAHA
İYİ HİSSETMESİ İÇİN ÖNERİLER: 
 
 
  COVİD-19 pandem�s�n� kontrol altına almanın en etk�l� yöntemler�nden b�r�s� �zolasyon,
karant�na, sokağa çıkma yasağı g�b� kısıtlamalardır. Sokağa çıkma yasağı ve evde
kalmanın zorunlu olduğu hallerde, b�reyler gündel�k hayatla �l�şk�l� ve ps�ko-sosyal
yönden sorunlar yaşayab�l�rler. B�reyler b�r yandan COVİD-19’dan korunurken, b�r
yandan da ps�ko-sosyal sağlıklarını korumak �ç�n, öncel�kle COVİD-19’un bulaşma
yollarına �l�şk�n önlemler almak, ardından da temel ve zorunlu �ht�yaçları �le güvenl�k ve
yardım �ht�yaçlarının karşılanmasını beklemekted�rler. 
 
 
COVİD-19 v�rüsünden korunmak �ç�n alınan önlemlere ve bu çerçevede ülkem�zde 65
yaş ve üzer�ndek� b�reylere uygulanan sokağa çıkma yasağına mutlaka uyulması
gerekmekted�r. Bu yasağın değerl� yaşlılarımızı engellemek �ç�n değ�l sözkonusu
v�rüsün neden olacağı hastalıktan korumak �ç�n uygulandığı unutulmamalıdır. 
 
 
 
COVID-19 şüphes� uyandıran semptomların tesp�t ed�lmes� veya hastalık durumunda
yapılması gerekenler; 
 
 
 - Öksürük, ateş, nefes almada zorluk g�b� bel�rt�ler�n�z varsa, cerrah� maske takarak
sağlık kuruluşlarıyla (112) derhal �rt�bata geç�n ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. 
 
 
 - Soğuk algınlığı bel�rt�ler� göster�yorsanız Alo 184 hattını arayarak durumunuzu
anlatın. Sağlık personel�, s�ze yapmanız gerekenler� anlatacak, s�z� �lg�l� b�r�mlere
yönlend�rerek gereken tedb�rler�n alınmasını sağlayacaktır.  
 
 
 - Evde maskey� hasta olan k�ş�ler d�ğer k�ş�lere bulaştırmamak �ç�n takmalıdır. Şayet
koronav�rüs hastalığınız yok �se evde maske takmanıza da gerek yok. Bununla b�rl�kte
dışarı �le temasınızın olması durumunda muhakkak maske takmalısınız. 
 
 
- Son 2 hafta �çer�s�nde salgının görüldüğü ülkelerden b�r�nden geld�ysen�z, cerrah�
maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. 
 



- Ateş, öksürük ş�kâyet� ve solunum sıkıntısı varsa derhal tıbb� cerrah� maske takılmalı
ve bu k�ş� d�ğer k�ş�lerden �zole ed�lmel�d�r. 
 
- K�mler Kend�n� İzole etmel�? COVİD-19 v�rüsünün neden olduğu hastalık 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�lmekted�r. Aynı zamanda bu bel�rt�ler�
gösteren k�ş�yle aynı ev� paylaşan herkes�n de kend�s�n� �zole etmes� gerek�r. Yalnız
yaşıyorsanız, bel�rt�ler�n ortaya çıkışından �t�baren 7 gün evde kalmalısınız. Eğer s�z veya
b�rl�kte yaşadığınız k�ş� veya k�ş�ler 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�r. Bu süre �ç�nde
evdek�lerden b�r� daha hastalık bel�rt�ler� göstermeye başlarsa o zaman 7 gün daha
�zole olmaları gerek�r. Daha sonra hastalanan her b�r k�ş� �ç�n �zolasyon süres� 7 gün
daha uzatılır. Hastalık bel�rt�ler�n� gösteren k�ş�ler�n �y� havalandırılmış b�r odada kalıp
evdek� d�ğer k�ş�lerden uzak durmaları gerek�r. 
 
 - Hastalık bel�rt�s� gösteren k�ş�ler evde oda dışına çıkmamalı, ortak malzeme
kullanımına �z�n ver�lmemel�, banyo ve tuvalet� mümkünse ayrılmalıdır. 
 
 -  A�le üyeler� �çer�s�nde hasta olan k�ş�ler var �se bunlar mutlaka maske kullanmalıdır.
Hasta k�ş� �ç�n ayrılmış tabak, bardak, çarşaf, nevres�m ve k�ş�ye özel benzer� eşyalar
kullanılmalıdır. 
 
 - B�reyler�n muayene, tetk�k ve bakımları sırasında aynı ortamda gereken en az sayıda
k�ş� bulunmalıdır. 
 
 -  COVİD-19 sürec�nde hastane ortamları v�rüsün bulaşması açısından r�skl�
olab�leceğ�nden çok gerekl� olmadığı müddetçe hastane ortamına g�r�lmemel�d�r. Ancak
COVİD-19 bel�rt�ler�nde, hayat� önemdek� rahatsızlıklarınızda ve doktorunuzun önerd�ğ�
durumlarda hastaneye g�tmekten çek�nmey�n ve hastaneye yatış sürec�nde
doktorlarınızın vereceğ� karara uyunuz. 
 
 



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, ev sak�nler�n�n maske kullanımına özen göster�lmel�,
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. 

  Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mend�lle
kapatılmalı, mend�l yoksa d�rseğ�n �ç kısmı kullanılmalıdır. 

 Tokalaşma ve sarılma yapılmamalıdır.  

 Olab�ld�ğ�nce kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır. 

 Bu dönemde eve m�saf�r veya z�yaretç� kabul ed�lmemel�d�r. Yüz yüze görüşmek
yer�ne, telefon ve �nternet g�b� alternat�f �let�ş�m yollarına yönel�nmel�d�r.   

K�rl� ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır.  

COVID-19 şüphes� uyandıran semptomları tesp�t ed�len k�ş�ler�n sağlık kuruluşlarına
sevk� sonrasında evde yapılması gerekenler; 

 
 

 

 

 

 

 
 

COVİD-19’dan korunmak �ç�n yapılması gerekenler:
 

 

 

 

 

El h�jyen�ne önem ver�lmel�d�r. 
 
- Eller evdeyken sık sık ve her dışarı çıkıp eve döndüğünüzde muhakkak
en az 20 san�ye boyunca sabun ve suyla ovalanarak yıkanmalı, sabun ve
suyun olmadığı durumlarda alkol �çer�kl� el dezenfektanı ya da 70 derece
veya üzer�nde b�r kolonya kullanılmalıdır. 



 
 
- S�gara, alkol ve d�ğer tütün mamuller�n� tüketmey�n. S�gara veya narg�le dumanına
maruz kalacağınız yerlerde bulunmayın. Astım, KOAH g�b� hastalıklarınız varsa bu
duruma özell�kle d�kkat ed�n. 
 
- Ev �çer�s�nde sıklıkla kullanılan ve dokunulan yerler (mutfak tezgahı, tuvalet, banyo
ve lavabolar, cam/pencere önü, kapı/pencere kulpları vb.) günlük olarak
tem�zlen�p, dezenfekte ed�lmel�d�r. H�jyen ve tem�zl�k konusunda yeterl� olmadığınızı
düşünüyorsanız yakınlarınızdan veya �lg�l� kurumlardan yardım �stey�n�z. Bu
önlemlere �lave olarak ev �çer�s�nde sosyal mesafe korunmalıdır. 
 
- Hasta olunmasa dah� ev �ç�nde bazı eşyalar k�ş�ye özel kullanılmalıdır. Havlular, d�ş
fırçaları, nevres�mler bu süreçte herkes �ç�n ayrı kullanıma sunulacak şek�lde
düzenlenmel�d�r. 
 
- Kapalı alanlar/mekanlar sık sık havalandırılmalıdır. 
 
- Tuzlu su burun tıkanıklıklarını açmak �ç�n faydalı olab�l�r. Ama evde hazırlanan
tuzlu sularda bulunab�lecek fazla tuz neden�yle ağız ve burundak� sağlığımız �ç�n
faydalı olan bakter�ler de zarar göreb�l�r ve sonuçta tuzlu suyla gargara faydaya
değ�l tam ters� zarara sebep olab�l�r. Çamaşır suyu �le gargara yapılması �se
kes�nl�kle zararlıdır. 
 
 
COVİD-19 Kapsamında Rapor, İlaç ve Tedav� Ödemeler�: 
 09.04.2020 tar�hl� Resmî Gazete’de yayımlanan 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 Sosyal Güvenl�k Kurumu (SGK)’nun ödeme l�stes�ne alınmıştır. 
 

- Raporsuz �laçların reçeteler� a�le hek�mler�ne telefon �le yazdırılıp ş�fres� alındıktan
sonra eczanelerden alınab�lmekted�r. 
 
- Raporlu �laçlar �ç�n reçete zorunluluğu kaldırılmıştır.  
 
- Hastaneler ve a�le sağlığı merkezler� bu dönemlerde v�rüsün bulaşması açısından
r�skl� alanlardır. Hasta olmasanız b�le hastanede hastalık kapma olasılığınız olduğu
�ç�n �laç tem�n�n� tanıdığınız eczanelerden telefonla yapab�l�rs�n�z. Düzenl�
kullandığınız �laçlarınız var �se bell� b�r süre dışarı çıkmanıza gerek kalmayacak
şek�lde evde bulundurab�l�rs�n�z.  
 
 



Hek�m�n�z tarafından başka türlü öner�lmed�ğ� müddetçe kullanmakta olduğunuz
tans�yon ve şeker �laçlarınıza devam etmen�z uygundur, �laçlarınızı kesmen�z s�ze
zarar vereb�l�r. Her hastanın tedav�s� kend�s�ne özgüdür ve kararı hastalıklarınızı tüm
yönler�yle b�len hek�m vermel�d�r.  
 
- İlaçlarınızı almayı �hmal etmey�n, �laç almakta veya �laca ulaşmakta güçlük
yaşıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza telefonla ulaşın. 
 
 
Dışarıdan eve g�recek olanlarla �lg�l� yapılması gerekenler: 
 
- Mümkün olduğunca evde kalın, dışarıdak� �şler�n�z� ve alışver�ş�n�z� mümkünse
güvend�ğ�n�z çevren�ze yaptırın. 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. İht�yaçlarınıza yönel�k alışver�ş�n�z�
dışarı çıkmadan eve get�rtmek �ç�n a�len�z, yakınlarınız ya da komşularınızdan destek
�stey�n.  
 
- 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� yıkamanız gerekt�ğ�n� her
sefer�nde hatırlayın.   
 
-  65 yaş ve üstü vatandaşlarımız �ç�n sokağa çıkmadan temel �ht�yaçlarının
karşılanması amacıyla, �l ve �lçelerde Vefa Sosyal Destek Grupları kurulmuştur.
Telefonla 112, 155 ve 156’yı aradığınızda �stekler�n�z bu gruplar tarafından
karşılanacaktır. Telefon kullanamıyorsanız mahallen�zdek� pol�s karakolu ya da
muhtarlığa bu durumu b�ld�reb�l�rs�n�z. 
 
- Dışarıdan gelen alışver�ş poşetler�n�n yüzey�nde v�rüs bulunab�l�r bu nedenle
dışarıdan gelen maddeler en az 2-3 saat dış b�r ortamda, balkon vb. b�r yerde
tutulduktan sonra kullanılmalıdır.  
 
- A�lelerde özell�kle dışarı �le temas edenler var �se yaşlılarımız �ç�n oluşan r�sk� en aza
�nd�rmek �ç�n ev �ç�nde b�r plan oluşturulab�l�r. Dışarıdan gelen k�ş�ler ayakkabılarını
dışarıda çıkarmalı ve mümkünse g�r�şe en yakın odayı k�rl� odası olarak bel�rleyerek
dışarıda g�yd�ğ� tüm kıyafetler� burada çıkartıp dezenfeks�yonunu yapmalıdır. K�rl�
odası her gün düzenl� havalandırılmalıdır. Çanta, mont g�b� dışarıda kullanılan eşyalar
bu odadan çıkarılmamalı, evden çıkmak gerekt�ğ�nde y�ne bu odada g�y�n�lerek dışarı
çıkılmalıdır.  
 
- Çıkarılan kıyafetler� 50-60 derecede uzun programda mümkünse kurutmalı yıkayınız. 
 
- Yürüteç vb. eşyalar �se �çer� alınmadan önce ‘1 b�r�m çamaşır suyu + 99 b�r�m su’
karışımı yapılarak �y�ce tem�zlenmel�d�r. Tem�zl�kten sonra ve her dışardan gel�şte eller
yıkanmalıdır. Yüzük, kolye, küpe, aksesuar vs. kullanmayınız. 
 
 



Gıda ve Beslenme Öner�ler� 
 
- Bağışıklık s�stem�n� güçlend�rmek �ç�n dengel� ve sağlıklı beslen�lmel�d�r. 
 
- Mutlaka sofra kurun ve sağlıklı y�yecekler tüket�n.  
 
- Her zamank� d�yet�n�ze uyun, tans�yon, şeker vb. d�yetler �lg�l� kontrolünüzü �hmal
etmey�n.
 
- Gıdalar tüket�lmeden önce �y�ce yıkanmalıdır.  
 
- Günde 3 ana ve 3 ara öğün yemek en �deal beslenme yöntem�d�r.  
 
- Prote�n �çeren bes�nler (süt, süt ürünler�, et, yumurta, kuru baklag�ller, yağlı tohumlar),
taze sebze ve meyveler, ekmek ve tahıl grubundan bes�nler dengel� tüket�lmel�d�r.  
 
- Günlük 1,5-2 l�tre sıvı tüket�m�ne özen göster�lmel�d�r. Tüket�len sıvılar su olab�leceğ� g�b�,
su �çeren ayran, l�monata g�b� farklı �çecekler de olab�l�r.  
 
Egzers�z ve hareketl�l�kle �lg�l� öner�ler: 
 
Harekets�z kalmak kas m�ktarı ve kas kuvvet�m�z� azaltab�l�r ve b�zler� olumsuz
etk�leyeb�l�r. Bu nedenle dışarı çıkma kısıtlılığı bulunan süreçte ev �ç�nde rahatlıkla
uygulayab�leceğ�m�z ve kend�m�z� z�nde h�ssetmem�z� sağlayacak bas�t egzers�zler�
düzenl� olarak uygulamamız çok faydalı olur. Egzers�zler kaygı ve end�şe �le baş etmede
de yardımcı olur. Bu doğrultuda evde günlük olarak yapılab�lecek akt�v�teler� de �çeren
yaşam planı hazırlanıp uygulanab�l�r. Hem f�z�ksel hem de ruhsal sağlık açısından COVİD-
19 sürec�nde evde yapab�leceğ�m�z en �y� akt�v�te egzers�z yapmaktır. Düzenl� egzers�z�n
bedensel sağlığımıza olumlu katkıları yanında bağışıklık s�stem�n� güçlend�rme, ps�koloj�k
duruma katkısı ve uyku kal�tes�n� düzeltme g�b� b�rçok olumlu etk�ler� vardır. Bu nedenle
ev �ç�nde hareketl�l�ğ� koruyarak aşağıdak� öner�ler doğrultusunda egzers�zler yapılab�l�r.
 
- Öncel�kle kalp hastalığı, yüksek tans�yon, şeker vb. herhang� b�r s�stem�k hastalığı
olanların egzers�z programına başlamadan önce mutlaka doktora danışmaları gerek�r.  
 
- Özell�kle çok �ler� yaştak� b�reyler �ç�n bazı egzers�zler zararlı olab�l�r, bu nedenle yaş,
sağlık ve f�z�ksel durumunuzu göz önünde bulundurarak sağlık personel�n�n öner�ler�
doğrultusunda hareket ed�n. 
 
- Egzers�zler�n mümkünse evdek� d�ğer b�reylerle beraber yapılması daha eğlencel� ve
güvenl� olacaktır. Egzers�z�n devam ett�r�lmes� ve yaşamın b�r parçası hal�ne gelmes�
sağlanmalıdır. 

- Egzers�z yapılan ortamın ısısına, havalandırılmasına ve aydınlatılmasına
d�kkat ed�lmel�d�r. 
 
- Egzers�z sırasında aşırı terlemen�ze neden olmayacak, hareket�n�z�
kısıtlamayacak, mevs�me uygun, rahat g�ys�ler ve ayak tabanını/b�leğ�n�
destekleyen uygun haf�f kaymayan ayakkabılar kullanmalısınız.   
 



- Egzers�z yaparken emn�yete ve yaralanma r�sk� bulunmamasına d�kkat ed�lmel�, zevkl�
ve kolay uygulanab�l�r egzers�zler seç�lmel�d�r. 
 
- Egzers�zden önce yeter�nce sıvı alınmalıdır. Susadıkça su �çmek yer�ne, aralıklı olarak
su �ç�lmes� daha uygundur. 
 
- Egzers�ze başlamadan önce ısınma, egzers�zden sonra da akt�f soğuma yapılmalıdır. 
 
- Egzers�z sırasında ağrı duyulduğunda, bulantı, baş dönmes�, hals�zl�k, t�treme
h�ssed�ld�ğ�nde, yüz soluklaştığında egzers�z hemen kes�lmel�d�r. 
 
- Egzers�z yapmasında engel bulunmayan yaşlılar haf�f düzeyde f�z�ksel akt�v�teler
yapab�l�r. Ayrıca uzun süred�r harekets�z b�r yaşam sürüyorsanız, kend�n�z� güçsüz
h�ssed�yorsanız da egzers�z yapmaya yavaş yavaş başlamalısınız. Örneğ�n günde 5
dak�ka yürüyüş yapmaya başlayıp her hafta süre 5’er dak�ka daha artırılab�l�r. Yürüme
egzers�z� odada, kor�dorda, balkonda veya bahçede gerçekleşt�r�leb�l�r. Ev �ç�nde
bulunması hâl�nde yürüme/koşu bandı, kond�syon b�s�klet� vb. spor aletler�nden
yararlanılab�l�r. 
 
- Daha önce sağlık personel�n�n önerd�ğ� ve yaptığınız hareketler varsa onları yapmaya
devam edeb�l�rs�n�z. 
 
- Solunum egzers�zler�n�n rut�n şek�lde yapılması hem akc�ğer kapas�tes�n�n artmasına
hem de solunum potans�yel�n�n gel�şt�r�lmes�ne katkı sağlayacaktır. Ayrıca COVID-19
sürec�nde da nefes darlığını azaltır, yaşam kal�tes�n� artırır, kaygı ve depresyonu
engellemede yardımcı olur. Bunun �ç�n burundan der�n nefes alın nefes� b�rkaç san�ye
tutup dudakları büzerek �k� katı sürede yavaş yavaş ağızdan üfleyerek ver�n. Günde
b�rkaç defa kend�n�z� zorlamayacak şek�lde tekrarlayab�l�rs�n�z. 
 
- Egzers�z yaparken nefes�n�z� tutmayın, rahat ve düzenl� nefes almaya devam ed�n.
 
- Dans etmey� sev�yorsanız müz�k eşl�ğ�nde 10-15 dak�ka dans etmek, hem hareketl�l�k
sağlar hem de ruhsal durumunuzun düzelmes�ne de katkıda bulunur. 
 
- Düşmeler yaşlılarda sık görülen c�dd� sonuçları olab�len problemlerden b�r� olup
hareketl�l�ğ� de kısıtlayan çok öneml� b�r engeld�r. Düşmeler yaşlanmaya bağlı sorunlara
veya uygunsuz çevre koşullarına bağlı olarak gel�şeb�l�r. Düşmeler�n önüne geçmek �ç�n
yaşlı k�ş�n�n yaşadığı yer� daha güvenl� hale get�rmek gerek�r. Banyodan merd�vene,
yerdek� halıdan, aydınlatma s�stem�ne kadar yaşama mekânının her yanında yapılacak
değ�ş�kl�kler düşme ve onun get�receğ� sıkıntıları önlemek �ç�n alınab�lecek en öneml�
tedb�rlerd�r. 
 
- Yaşlılar ve b�rl�kte yaşadığı b�reyler�n düşmeye neden olab�lecek r�sk faktörler�ne
�l�şk�n farkındalığının sağlanması amacıyla güvenl�k l�steler� hazırlanab�l�r.  Güvenl�k
l�stes� ev�n b�r köşes�ne asılarak yaşlının ve çevres�ndek�ler�n bu konuda
b�l�nçlend�r�lmes� ve bell� aralıklarla gözden geç�r�lmes� sağlanmalıdır. Böylece b�rçok
kaza neden�n�n önceden bel�rlenmes� ve g�der�lmes�ne yardımcı olunab�l�r. 
 



Cov�d -19 Salgınına Yönel�k Demans (Alzhe�mer vb.) Hastaları ve Yakınları İç�n Öner�ler  
(Bu başlık altındak� b�lg�ler Türk�ye Ps�k�yatr� Derneğ� Yaşlılık Ps�k�yatr�s� B�l�msel Çalışma
B�r�m� tarafından hazırlanmıştır) 
 
Demans (Alzhe�mer vb.) hastası olan b�r yakınınız varsa, koronav�rüs salgını hastanın bakımı ve
korunması �le �lg�l� s�zde end�şe yaratmış olab�l�r. Muhakeme etme güçlükler�, sorunları
anlamadak� zorluklar demans hastalarında tem�zl�kle �lg�l� davranışları zorlaştırab�l�r,
kısıtlamalara uymakta güçlük yaşarlar; bu durum COVİD-19 �ç�n artmış b�r r�sk oluşturab�l�r.
Bunun yanı sıra her türden ek hastalık ve özell�kle enfeks�yonlar, hastanın z�h�nsel �şlevler�nde
kötüleşmeye de sebep olmaktadır. 
Hastanızı enfeks�yondan korumak �ç�n alab�leceğ�n�z önlemler aşağıda sıralanmıştır; � Demans
hastalarında artan kafa karışıklığı (konfüzyon) herhang� b�r hastalığın �lk bel�rt�s� olab�l�r.
Demans hastasında kafa karışıklığının hızla arttığı görülüyorsa hastayı tak�p eden hek�me
danışılmalıdır. 
 
- Demans hastaları günlük h�jyen uygulamaları �ç�n fazladan hatırlatmalara ve desteğe �ht�yaç
duyab�l�rler. Bu konuda �şe yarayab�lecek b�rkaç öner� şunlardır; 
 
- Demansı olan b�reylere 20 san�ye boyunca eller�n� yıkamasını hatırlatmak �ç�n banyo başta
olmak üzere ev�n çeş�tl� yerler�ne �şaretler koyab�l�rs�n�z. Yeterl� süre el yıkamasını sağlamak
�ç�n el yıkarken beraberce sevd�ğ� b�r şarkıyı söyleyeb�l�rs�n�z. � Hastanız eller�n� yıkayamıyorsa,
en az %70 alkol �çeren el dezenfektanı veya kolonya �le eller� s�lmek, h�jyen� sağlamak �ç�n hızlı
b�r çözüm seçeneğ� olab�l�r. 
-
Sık temas ett�kler� kapı kolu, musluk, kumanda g�b� eşyaları gün �çer�s�nde sık sık dezenfekte
edeb�l�rs�n�z. 
 
- K�ş�n�n günlük kullandığı �laçların heps�ne yeter� kadar sah�p olduğundan ve �laçları düzenl�
kullandığından em�n olun. Eczaneye g�d�ş sıklığını azaltmak �ç�n raporunuzla mümkün
olduğunca çok kutu �laç alab�l�rs�n�z. 
 
- Hafıza ve kavrayıştak� azalma neden�yle evde dolaşırken gerekt�ğ�nde maske takmak g�b�
koruma önlemler�n� hatırlamakta zorluk çekeb�l�rler, COVİD-19’la �lg�l� r�skler� algılamakta zorluk
çekeb�l�rler, duydukları şeyler onları huzursuz edeb�l�r ama yaşadıklarını anlamlandırmakta
zorlanab�l�rler; bu durumda uyku bozukluğu, huzursuzluk (aj�tasyon) g�b� bel�rt�ler ortaya
çıkab�l�r. 
 
- Demans hastaları neden dışarı çıkamadıklarını, neden evde kalmak zorunda olduklarını
anlamakta güçlük çekeb�l�rler. Dışarı çıkmak �ç�n ısrar edeb�l�rler ya da gün �çer�s�nde uyuma
eğ�l�m� artışıyla gece uykuları bozulab�l�r. Bu durumda onları �kna etmek �ç�n uzun uzun
uğraşmayın. Onlara örgü örme, ç�çek bakımı, k�tap okuma, müz�k d�nleme, sesl� k�taplar g�b� ev
�çer�s�nde oyalanab�leceğ� akt�v�teler yaratın. 
 
- Bakım veren k�ş� COVİD-19'a yakalanırsa hastaya bakım vereb�lecek d�ğer k�ş�ler ya da
kurumlarla �lg�l� alternat�f b�r plan yapın. 
 
- Hastaya ve evdek� d�ğer k�ş�lere, s�z�n herhang� b�r hastalığa yakalanma durumunuzda
arayab�leceğ� numaraları ve ne yapması gerekt�ğ�n� detaylıca anlatan b�r not yazıp kolay
göreb�leceğ� b�r yere bırakın. 
 
- B�l�şsel becer�ler�nde henüz tam kayıp olmayan hastalar COVİD-19 �le �lg�l� kaygılı
h�ssedeb�l�rler. A�len�n d�ğer üyeler�n�n v�rüsle �lg�l� kaygısını sezeb�l�rler ya da a�le üyeler�n�n
hastalandığına şah�t olab�l�rler. Yakınlarının destekley�c� yaklaşımı bu süreçte onlara �y�
gelecekt�r. Haf�f b�l�şsel bozulması olan b�reylerde gevşeme egzers�zler� de kaygıyı azaltmada
etk�l� olacaktır. 



- Önlemlere rağmen, hastanızı evde tutmakta, sak�nleşt�rmekte zorlanab�l�rs�n�z.
Bu durumda mutlaka hek�m�n�ze ulaşın ve ek �laçlarla sak�nleşt�rme �ç�n yardım
�stey�n. Tek başınıza �laç dozlarıyla oynamayın. 
 
- Demans hastaları ağır b�r kafa karışıklığı hal�ne (del�ryum) g�rmeye daha
yatkındır. Hastanın sadece korunma amacıyla yer�n�n değ�şt�r�lmes� dah� hastanın
uyumunun bozulmasına, gece gündüz r�tm�nde bozulma, s�n�rl�l�k ve uyku
problemler�ne sebep olab�l�r. COVİD-19 enfeks�yonu �le mücadele ederken bu
gel�şmes� beklenen b�r durum olacaktır. Bu durumda mutlaka tak�p eden
hek�m�n�zden yardım �stey�n.  
 
-Eğer hastanız bakımev�nde kalıyorsa, COVID-19 r�sk�yle �lg�l� aldıkları önlemler
hakkında bakım kuruluşu yetk�l�ler�yle görüşün; 
-Ac�l durum �rt�bat b�lg�ler�n�z� ve yedek olarak başka b�r a�le üyes�n�n veya
arkadaşınızın b�lg�ler�n� aldıklarından em�n olun.
 - Kurumlar hastalığın yayılmasına bağlı olarak z�yaretç�ler� sınırlayab�l�r veya
z�yarete �z�n vermeyeb�l�r. Bu önlemler sak�nler� korumak �ç�nd�r, ancak a�le üyen�z�
görememek hem s�z�n hem de hastanız �ç�n zor olab�l�r. Olası �let�ş�m yöntemler� �le
�lg�l� kurumla görüşün; telefon görüşmeler� veya görüntülü sohbet yoluyla �let�ş�m
kurmak deneneb�l�r. Eğer a�le üyen�z telefon görüşmes� ya da v�deo görüşmes�
yapamıyorsa, güncel b�lg�ler� almak �ç�n kurumla nasıl �let�ş�m kurab�leceğ�n�z�
netleşt�r�n. 
 
 
Kaygı, stres durumları ve ps�ko-sosyal destek �ht�yacına �l�şk�n öner�ler :  
 
- 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. 
 
- Salgın sürec�nde kaygı duymanız veya kaygı düzey�n�z�n yükselmes� normald�r.
Kaygınızı artıracak durumlardan (örneğ�n sık sık hastalıkla �lg�l� haberler� d�nlemek,
olumsuz olasılıklar üzer�nde durmak, hastalıklarınıza odaklanmak vb.) 
 
uzak durup, yakınlarınızla daha çok �let�ş�m kurup, profesyonellerden destek
alab�l�rs�n�z. Unutmayın k� ruh sağlınız da beden sağlığı kadar öneml�d�r. Bu süreç
geçecek, �lerleyen günler� daha sağlıklı geç�rmek �ç�n yeter k� s�z kend�n�z�
korumaya bakın.  
 
- Yaşadıklarınızla baş etmekte zorlandığınızı fark ett�ğ�n�zde, er�şeb�l�r sosyal
destek ağınızdan (�nternet, telefon, görüntülü konuşma) destek almaya çalışın. 
 
-Ps�koloj�k veya sosyal yönden desteğe �ht�yaç duymanız hal�nde 81 İlde ps�kolog,
sosyal h�zmet uzmanı g�b� profesyonel meslek gruplarından oluşturulan
Ps�kososyal Destek Hattını arayarak bu meslek gruplarından ps�ko-sosyal destek
alab�l�rs�n�z. 
 
(B�lg� �ç�n: https://cov�d19b�lg�.sagl�k.gov.tr/tr/destek-hat-b�lg�ler�)  



Evde kend�n�z� daha güvende ve daha �y� h�ssetmen�z �ç�n öner�ler: 
 
- Unutmayın k� bu dönem rut�nler�n�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�nlemek, el�ş� yapmak, k�tap okumak, a�len�zle
zaman geç�rmek vb.). 
 
- 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 er�şmek, sanal müze z�yaretler� yapmak, onl�ne konserlere
katılmak g�b�) zaman ayırın. 
 
- 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. 
 
- 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. 
 
- Sağlıklıyken, hastalandığınızda s�z�nle k�m�n �lg�len�p destek vereceğ�ne da�r yakınlarınızla
plan yapın, s�ze destek olacak k�ş� hastalanırsa ona k�m�n destek vereceğ�ne da�r plan
yapın. 
 
- B�lm�yorsanız, yakınlarınızın da yardımıyla akıllı telefon, b�lg�sayar, �nternet g�b�
teknoloj�k aletler� ve h�zmetler� kullanmayı, görüntülü konuşma, h�zmetlere başvuru g�b�
�mkânlardan yararlanmayı öğren�n.  
 
- Yapılacak �şler� önceden organ�ze ed�n, böylece enerj�n�z� ver�ml� kullanır ve tükenmem�ş
olursunuz. 
 
- Yatma zamanı, yemek ve uygulanan egzers�z konularında a�len�z�n her zamank� düzen�ne
devam ed�n. 
 
- Gündel�k �şler� aksatmadan sürdürmek z�hn�n�z� oyalar ve s�z� gündem�n yoğunluğundan
uzaklaştırarak daha �y� h�ssetmen�ze yardım eder. 
 
- Ev �ç�nde tem�z kıyafetler g�y�n�z. 
 
- Uykunuzu �hmal etmey�n, uyku düzen�n�z� sürdürmeye özen göster�n ve d�nlend�r�c�,
düzenl� uyumaya d�kkat ed�n. 
 
- Ev �ç� yen� hob�ler, uğraşlar ed�n�n. TV başında uzun saatler geç�rmey�n.  
 
- Farklı konularla �lg�lenmek üzere k�tap okumak, f�lm �zlemek, ç�çek bakmak vb. g�b� hob�
akt�v�teler� �le hoşunuza g�den akt�v�teler yapın. � Yakın çevren�zle bağlantınızı güçlü tutun
ve olumlu duygu durumunu muhafaza ed�n. Sevd�kler�n�zle telefonda konuşmak veya
görüntülü sohbetler etmek, albümlere bakmak s�z� rahatlatacaktır. End�şeler�n�z ve nasıl
h�ssett�ğ�n�z konusunda güvend�ğ�n�z �nsanlarla konuşun.  
 
- Yakınlarınızı telefonla arayın ve sık sık konuşun, yalnızlık duygunuz azalır. 



D�ğer yapılması gerekenler ve öner�ler:
 
- 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. 
 
- Kapınıza gelen ve yardım kuruluşundan geld�ğ�n� söyleyen herkese hemen �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. 
 
- COVİD-19’la �lg�l� ac�l durumlarda 112 Ac�l Çağrı Merkez�n� arayın. 
 
- Bel�rl� zamanlarda kamu spotlarından, telev�zyon ve radyo haberler�nden gündem ve
güncel durumla �lg�l� b�lg� almayı �hmal etmey�n. Ancak d�ğer zamanlarda ve
gereğ�nden fazla sürekl� haber tak�p etmey�n.  
 
- Resm� yayın organları dışındak� asılsız haberlere �t�bar etmey�n.  
 
- Salgın konusunda doğru b�lg� almak �ç�n sadece konunun resm� ve yetk�l� uzmanlarına
kulak ver�n ve güven�l�r kaynakları �zley�n. Uzman olmayan k�ş�ler tarafından yapılan
açıklamalara �t�bar etmey�n. 
 
- Güncel b�lg�ler�n tak�b� �ç�n resm� kaynaklar (Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, A�le,
Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı g�b�) kullanılmalıdır. 
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-Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere �lg�l� kurumların aldığı önlemlere ve öner�lere hem
kend� sağlığınız hem de yaşlılarımızın sağlığı ve toplum sağlığı �ç�n uyunuz ve
yaşlılarınızın da uymasını sağlayınız. 
 
D�ğer yapılması gerekenler ve öner�ler: 
 
- 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. 
 
- Kapınıza gelen ve yardım kuruluşundan geld�ğ�n� söyleyen herkese hemen �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 acil numaraları arayıp yardım isteyin. Ayrıca evde
yakınlarınızın kolayca görebilecekleri bir yere acil numaraları koyun. 
 
- COVİD-19’la ilgili acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezini arayın. 
 
- Belirli zamanlarda kamu spotlarından, televizyon ve radyo haberlerinden
gündem ve güncel durumla ilgili bilgi almayı ihmal etmeyin. Ancak diğer
zamanlarda ve gereğinden fazla sürekli haber takip etmeyin.  
 
- Resmi yayın organları dışındaki asılsız haberlere itibar etmeyin.  
 
- Salgın konusunda doğru bilgi almak için sadece konunun resmi ve yetkili
uzmanlarına kulak verin ve güvenilir kaynakları izleyin. Uzman olmayan kişiler
tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeyin. 
 
- Güncel bilgilerin takibi için resmi kaynaklar (Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı,
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi) kullanılmalıdır. 
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- Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların aldığı önlemlere ve önerilere
hem kendi sağlığınız hem de yaşlılarımızın sağlığı ve toplum sağlığı için uyunuz
ve yaşlılarınızın da uymasını sağlayınız. 
 
 
- Zorunlu haller dışında sokağa çıkmayın, hastalığı taşımamak, bulaştırmamak ve
size bulaşmaması için sokağa çıkma yasağına uyun. Zorunlu hallerde sokağa
çıkmak ve seyahat için kendiniz veya yaşlınız için ilgili prosedüre göre izin alınız. 
 
- Ailenizdeki yaşlılarınızın zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için bir plan yapın.
Diğer yaşlı yakınlarınızın da böyle bir plana sahip olmalarını sağlayın. Bu plan
konusunda yaşlınızın da görüşünü alın ve kendisini bilgilendirin. 
 
- Yaşlı bireyler çoğu zaman yakınlarını rahatsız etmek istemedikleri için doğrudan
yardım istemeyebilirler. Bu nedenle yaşlı yakınınızın istemesini beklemeden
aklınıza gelen tüm ihtiyaçlarını (para çekme, fatura yatırma, alışveriş yapma, ilaç
temin etme vb.) kendilerine sorarak yardımcı olmaya çalışın. 
 
- Yaşlılarınızla temaslarınızı kısa süreli tutun, kapıdan iletmekle yetinin, ilaç ve
alışveriş malzemeleri gibi ihtiyaçlarını teslim ettikten sonra, unutuyor olabilirler
düşüncesiyle yaşlı yakınınıza ellerini yıkaması gerektiğini her seferinde hatırlatın. 
 



- Yaşlı yakınlarınızı sık sık telefonla arayın, kısa da olsa sohbet ed�n. Bu sohbetlerde
mevcut durumla �lg�l� doğru b�lg�ler ver�n ama olumlu gel�şmeler� de mutlaka �let�n. 
 
- Yakınınıza b�lg� ve uyarıları söylerken olumsuz �fadeler yer�ne 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�, yakında her şey daha �y�
olacak” g�b�. 
 
- Yakınınızda sağlığıyla �lg�l� s�z� end�şelend�ren gel�şmeler varsa (uykusuzluk, k�lo kaybı,
sık ağlama, kron�k hastalığının seyr�nde kötüleşme vb.) doktorunu araması �ç�n
yönlend�r�n veya s�z arayın. 
 
- Yakınlarınızın tüm sorumluluğunu tek başınıza üstlenmek zorunda h�ssetmey�n,
gerekt�ğ�nde etrafınızdan yardım �stey�n ve yükünüzü paylaşın. Yardım �steyeceğ�n�z
k�ş�ler f�z�ksel olarak yardım edeb�lecekler� g�b� s�z� d�nleyeb�l�r ve sorunlara çözüm
önereb�l�rler. Aks� takd�rde tükenme bel�rt�ler� yaşayab�l�rs�n�z. Bu durumda yaşlılarınıza
da kend�n�ze de katkınız azalab�l�r. 
 
- Yapılacak �şler� önceden organ�ze ed�n, böylece enerj�n�z� d�kkatl� kullanır ve
tükenmem�ş olursunuz. 
 
- Kend� �ht�yaçlarınızı da göz ardı etmey�n, kend�n�ze d�nlenmek �ç�n vak�t ayırın. 
 
-  Ac�l durumlarda 112 başta olmak üzere �lg�l� kamu kurumlarını arayıp yardım �stey�n. 

TOPLUMDAKİ DİĞER BİREYLER İÇİN YAŞLILARLA İLGİLİ ÖNERİLER
 
     Unutmayın yaşlı b�reyler salgını yayan değ�l, salgından en çok etk�lenen gruptur.
Yaşlılarımız ülkem�zdek� COVİD-19 sürec�n�n başından bu yana sokağa çıkma yasağı
kapsamında evler�nden çıkmayarak, hastalığın bulaşmasını kısıtlamakta ve hem kend�
sağlıklarını hem de d�ğer b�reyler�n sağlığını korumaktadırlar. Ancak bu salgını tek
başına b�reyler veya gruplar olarak değ�l hep b�rl�kte toplum olarak yeneb�l�r�z. Bu
nedenle toplumdak� her b�rey üzer�ne düşen� yapmalıdır. Kurallara uyarak başka
�nsanlara yardım etmek moral ve mot�vasyon açısından hep�m�ze �y� gelecekt�r. Bu
nedenle yaşlılar dışında kalan b�reyler�n de hem kend�ler� hem de hassas b�r grup olan
toplumdak� yaşlılarımızı korumak �ç�n aşağıdak� öner�lere uymaları önem taşımaktadır. 
 
 -Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere �lg�l� kurumların aldığı önlemlere ve öner�lere hem
kend� sağlığınız hem yaşlılarımızın sağlığı hem de toplumun sağlığı �ç�n uyunuz. Bu
önlem v öner�lere yaşlılarınızın da uymasını sağlayınız. 
 
- Zorunlu haller dışında sokağa çıkmayın, hastalığı taşımamak, başkalarına
bulaştırmamak ve kend�n�ze bulaşmasını önlemek �ç�n sokağa çıkma yasaklarına
uyunuz. Zorunlu hallerde sokağa çıkmak ve seyahat �ç�n �lg�l� prosedüre göre �z�n alınız. 
 
- Yaşadığınız yere yakın oturan yaşlı b�reyler varsa, alışver�ş yapma, fatura yatırma,
�laç alma vb. konularda onlara yardım etmey� tekl�f ed�n. 
 
 
 



- Unutkanlığı olan yaşlı k�ş�lere her temasınızda eller�n� yıkamaları gerekt�ğ�n�
hatırlatın. 
 
- Yaşlıları telefonla sıklıkla arayın, mümkünse görüntülü konuşun, gündel�k sohbetler
yapmaya çalışın. 
 
- Yaşlılara doğru b�lg�ler ver�n ama kaygı ver�c�, olumsuz �fadeler ve kötü haberlerden
sakının. 
 
- Kend� yaşlı yakınlarınız uzaktaysa ve ulaşamıyorsanız, yakınlarındak� komşu, akraba
ve arkadaşlarınızdan veya �lg�l� kurumlardan yardım �stey�n. 
 
COVID-19 ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA YAŞAM ALANI/HANE/EV PLANI ÖNERİLERİ
 
Yaşlıların yaşamakta olduğu her ev �ç�n COVİD-19 önlemler� kapsamında ev �ç� b�r plan
hazırlanması hem olası b�r durum �ç�n hazırlıklı olmayı sağlayacak hem de sürec�n daha
kontrollü geç�r�lmes�ne katkı verecekt�r. Bu planı a�leler kend� yaşam koşulları,
potans�yeller� ve �ht�yaçları doğrultusunda hazırlayab�l�rler. Gerekt�ğ�nde planın
oluşturulması �ç�n �lg�l� kurumlardan destek alab�l�rler. Planda aşağıdak� hususlar göz
önünde bulundurulab�l�r:    
 
- Plana dâh�l ed�lmes� uygun olan k�ş�ler� ve roller�n� bel�rley�n: Yaşlı/Eş�, çocukları,
akrabası/yakını, a�le hek�m�, apartman/kat görevl�s�, komşusu, muhtar vb. k�ş�lerden
k�mler�n plana dâh�l ed�lecekler� ve roller� bel�rlenmel�d�r. Plana dâh�l olan her k�ş� COVID-
19 önlemler� ve olası ac�l durumdak� rolünü ve yapacaklarını b�lmel�d�r. COVİD-19
sürec�nde zorunlu olan gıda, sağlık (�laç, hastane vb.) vb. �ht�yaçların k�mler tarafından,
ne zaman ve nasıl tem�n ed�leceğ� bel�rlenmel�d�r.  
 
Yapılab�lecek sosyal ve kültürel etk�nl�kler, f�z�ksel hareketler ve egzers�zler planlanmalı,
kes�nt�s�z b�lg� �let�ş�m teknoloj�s� vb. araçların kullanımı sağlanmalıdır.  
 
Eğer s�z ya da hane halkından b�r�s� r�skl� gruptaysanız (yaşlı veya altta yatan kron�k b�r
hastalık olması), sağlık h�zmet� sağlayıcısından/a�le hek�m�nden COVID-19 semptomları
ve tak�b�ne da�r b�lg� alın veya danışın. 
 
- Hane halkındak� her b�rey�n kullanımı �ç�n b�r maske tem�n ed�n: Maskeler b�reyler�n
kullanımı �ç�n ayrı yerde (askı veya çekmece vb.) muhafaza ed�leb�l�r. 
 
- Hane halkında yaşlı b�rey, kron�k hastalığı olan veya engell� olan b�rey g�b� hassas
b�reyler varsa onlara yönel�k özel önlemler alın: Eğer özell�kle çalışmanız gerek�yorsa
veya haftada b�rkaç kere evden çıkmanız elzemse ve de hanede bu gruba g�ren b�rey
veya b�reyler varsa; 
 
Yaşlı k�ş�lerle olan f�z�ksel mesafey� bulunduğunuz ortamlarda en uzak şek�lde ayarlayın.
Mümkün oldukça aynı ortamda geç�r�len zamanı azaltın. Mümkün olduğunca ayrı oda
veya ortamlarda bulunmaya özen göster�n. Mümkünse ev �ç� kullanımına yönel�k ayrı b�r
maske bulundurun ve bunu kullanın. 
 
Eğer hane halkının heps� Evde Kal uyarısına asgar� özen� göster�yorsa yan� gıda ve
eczane dışında evden çıkmıyorsa, hane halkı COVID-19 konusunda en az r�ske sah�pt�r. 
 
Evde her hapşırma ve öksürme hal�nde b�reyler d�rsek �çler�n� kullanarak olası tedb�rlere
r�ayet etmel�d�rler. 
 



İlaç, hastane ve sağlık tak�b�ne �l�şk�n önlemler alınmalıdır. 
 
- İht�yaç olması durumunda ve ac�l durumlarda kullanılmak üzere �lg�l� kurumlara a�t ac�l
telefon numaraları oluşturularak tüm hane halkının göreb�leceğ� b�r yerde bulunmalıdır.
Ayrıca ac�l durumlarda ve gerekt�ğ�nde aranab�lecek olan a�le �ç�nden veya dışından
k�ş�ler�n telefon numaraları da yazılarak bu l�steye eklenmel�d�r.   
 
- Günlük ev tem�zl�k planı oluşturun ve uygulayın. 
 
- K�ş�sel h�jyene d�kkat ed�n: Hane halkındak� her b�rey özell�kle yemekten önce ve
sonra, burun tem�zl�ğ�nden sonra, öksürdükten veya hapşırdıktan sonra, tuvalete
g�tt�kten sonra eller�n� en az 20 san�ye boyunca sabun ve suyla ovalayarak yıkamalıdır. 
 Sabun ve su hazır bulunmuyorsa, en az % 60 alkol �çeren b�r el dezenfektanı
kullanılab�l�r. 
 
- Yeme-�çme sırasında ayrı kap kaçak kullanılmasına ve a�le b�reyler� arasında f�z�ksel
mesafe bulunmasına r�ayet ed�n. 
 
- Günlük su ve sıvı �le sağlıklı gıda tüket�m�n�ze d�kkat ed�n. 
 
 - COVİD-19 sürec�ne �l�şk�n kurumların h�zmetler�nden ve yardım gruplarından haberdar
olun: Gerekt�ğ�nde bu h�zmetlere zamanında, hızlı ve doğru er�ş�m sağlayab�lmek �ç�n
planlama yapın. 
 
 YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) HAKKINDA DOĞRU BİLGİ ALMAK İÇİN 
ELEKTRONİK BİLGİ KAYNAKLARI 
• Cumhurbaşkanlığı D�j�tal Dönüşüm Of�s� COVID-19 Sayfası �ç�n: 
https://corona.cbddo.gov.tr/  
• A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı:  
https://a�levecal�sma.gov.tr/ 
• Engell� ve Yaşlı H�zmetler� Genel Müdürlüğü:  
https://a�levecal�sma.gov.tr/eyhgm 
• Sağlık Bakanlığı COVID-19 Sayfası �ç�n:  
https://cov�d19b�lg�.sagl�k.gov.tr/ 
• B�l�msel Danışma Kurulu Kararları: 
https://cov�d19b�lg�.sagl�k.gov.tr/tr/al�nan-karalar.html  
• V�deolar �ç�n: 
https://cov�d19b�lg�.sagl�k.gov.tr/tr/v�deolar  
• Af�şler �ç�n: 
https://cov�d19b�lg�.sagl�k.gov.tr/tr/af�s  
• 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 Hattı B�lg�ler� �ç�n: 
https://cov�d19b�lg�.sagl�k.gov.tr/tr/destek-hat-b�lg�ler�  
• Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü �ç�n: 
https://hsgm.sagl�k.gov.tr 
 
 



YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) HAKKINDA VE  
BU SÜREÇLE İLGİLİ KONULARDA  
DOĞRU BİLGİ ALMAK İÇİN TELEFONLA İLETİŞİM KAYNAKLARI 
• 112- Ac�l durumlar �ç�n Ac�l Çağrı Merkez� 
• 184- Sağlık Bakanlığı Koronav�rüs (COVİD-19) Danışma Hattı 
• 183- A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı Sosyal Destek Hattı 
• 112, 155, 156- COVİD-19 sürec�nde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan yaşlıların
h�zmet 
almak �ç�n müracaat edeb�leceğ� telefon numaraları 
• 199- Şeh�rler arası seyahat �zn� �ç�n. 
• 144- Sosyal yardım taleb� (1000 TL müracaatı). 
• 168- Gıda yardımı �ç�n (Kızılay). 
• 170- İşs�zl�k maaşı müracaatı �ç�n. 
• 188- Cenaze h�zmetler� taleb� �ç�n. 
• 153- Eve sağlık personel� çağırmak �ç�n.  
 
 
Koronav�rüs (COVİD-19) salgınını önlemeye yönel�k olarak hem kend�n�z� hem de
d�ğer vatandaşlarımız �le görev yapan personel�m�z� korumak �ç�n aldığınız tüm
önlemler ve çabalarınız �ç�n teşekkür eder�z. 
 
 

ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

         

 
    “ EVDE KAL SAĞLIKLI KAL ” 
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