Berlin’de görülen Korona-virüs salgını nedeniyle yeni hasta kabul etmemiz mümkün
olmadığı gibi danışma saatlerimiz de artık hizmette değil. Sorularınız varsa bize
hala bu numaradan ulaşabilirsiniz; (0176/63152094). Halihazırda bir hasta
numaranız varsa ilaçlarınızı almak üzere bir randevu almak için bizi arayabilirsiniz.

___________________________________________________________________

Corona-virus (or Covid-19)
Almanya’ya ulaştı ve hızla yayılıyor. Bu salgınla ilgili en önemli bilgileri burada toplamaya çalıştık:
• Korona olduğumu nasıl anlarım?
Corona virüsünün, kuru öksürük, ateş ve nefes darlığı gibi, çoğunlukla normal bir grip
enfeksiyonunda da gözlemlenebilecek belirtileri olmakla beraber bunlardan başka belirtileri de
olabilir. Hastalık orta derecede seyredebileceği gibi oldukça ağır da yaşanabilir ve ölümle
sonuçlanabilir. Eğer risk gruplarından birindeyseniz özellikle tehlikede olabilirsiniz.
• Risk gruplarının birinde miyim?
Eğer:
1. 50 yaşın üzerindeyseniz
ve/veya
2. Aşağıdaki durumlardan bir veya birkaçına sahipseniz:
- kronik ciğer ve/veya kalp hastalığı
- kronik karaciğer hastalığı
- diyabet
- kanser
- bağışıklık sisteminin zayıflaması (bir hastalık ve/veya kullandığınız ilaca bağlı olarak)
• Korona nasıl yayılıyor?
Korona-virüsü insandan insana (hava veya bir insan hapşırdığında veya öksürdüğünde saçtığı
damlacıklar yoluyla) ellerin yüzeylerle (cep telefonu, kapılar, düğmeler gibi) temasıyla yayılıyor.
• Bu benim için ne demek ve şu an ne yapmam gerekiyor?
Eğer mümkünse sosyal izolasyon uygulayın. Bu da demek oluyor ki: gerekli değilse evinizden
çıkmayın. Eğer çalışmanız gerekiyorsa sadece işe gitmek,alışveriş yapmak ve yardıma ihtiyacı olan
insanlara yardım etmek için evinizden ayrılın. Diğer insanlarla -sokakta bile olsa- temastan mümkün
olduğunca kaçının. Sosyal mesafe sizi ve diğerlerini korumanın, yeni enfeksiyonları önlemenin ve
sağlık sistemini korumanın en iyi yolu. Virüs gerçekten çok hızlı yayılıyor o yüzden yayılmayı
yavaşlatmaya yardımcı olmalısınız.
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El sıkışmayın ve ellerinizi düzenli bir şekilde yıkayıp dezenfekte edin! (bununla ilgili daha fazla
bilgi için bkz. hijyen önlemleri). Lütfen öksürüp hapşırırken kolunuzun iç kısmı ile ağzınızı
kapatın!
Mümkünse semptomları olan insanlara ve
durumunu bilmediğiniz insanlara (1-2
metre!) mesafenizi koruyun. Evde
değilken kendinize dokunmaktan kaçının.
Yüzünüze ve diğerlerinin yüzüne
dokunmayın.
Eğer enfeksiyona işaret eden belirtiler
gösteriyorsanız 14 gün boyunca kendinize karantina uygulayın. (karantinayla ilgili daha fazla bilgi
için bkz. “öz-izolasyon”
• Hijyen Önlemleri nelerdir?
Önemli Hijyen önlemlerinin bir özeti için:

www.medizin-hilft.org

info@medizin-hilft.org

Aşağıda ellerinizi etkili bir şekilde yıkamak için kılavuz resimleri görebilirsiniz. Lütfen ellerinizi sık
sık ve en az 30 saniye sürecek şekilde yıkayın.

• Ne zaman test yaptırmalıyım?
Şu anda çok fazla insan test olmaya çalışıyor. Test olmaya çalıştığınız yerler çok kalabalık ve herkesi
test etmeye yetemiyorlar. Bu sebeple kendinize şu soruları sormalı ve ne yapmanız gerektiğine
kendiniz karar vermelisiniz:
A Seçeneği:
Hastalığın belirtilerini gösteriyorsanız fakat risk grubunda değilseniz, teşhis konmuş bir hastayla
temasa geçmediyseniz ve risk bölgelerinin birinde bulunmadıysanız (17.03.2020 itibariyle: İtalya,
İran, Çin (Hubei bölgesi), Güney Kore (Gyeongsangbuk-do bölgesi), Fransa (Grand Est bölgesi),
Avusturya (Tirol), İspanya (Madrid), Amerika (California, Washintgon, New York eyaletleri).
➔ Lütfen kendinizi karantinaya alın. (Karantinayla ilgili daha fazla bilgi için bkz: öz-izolasyon) Lütfen
doktora gitmeyin ancak doktoru arayın (özellikle belirtiler artık hafif değilse) ve ne yapılması
gerektiğini sorun. Hasta raporuna ihtiyacınız varsa telefon yolu ile aile hekiminizden alabilirsiniz.
B Seçeneği:
Belirtileri gösteriyorsanız ve risk gruplarının birindeyseniz ve/veya son 14 gün içerisinde riskli
bölgelerin birinde bulunduysanız.
➔ Lütfen kendinizi karantinaya alın ve sorumlu sağlık birimlerine kendinizi rapor edin. Verlilen
talimatları takip edin. (Sağlık birimleriyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. sağlık birimleri)
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C Seçeneği:
Korona-virüs taşıdığı teşhis edilmiş birisiyle temasa geçtiyseniz ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız lütfen
aşağıdaki tabloyu takip edin:
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Eğer semptomlarınız güçlüyse (ateşiniz 39,5 derecenin üzerindeyse, nefes almakta zorlanıyorsanız ve
kendinizi gerçekten kötü hissediyorsanız) acil servis ile irtibata geçin (telefon numaraları 110, 112, 911).
Lütfen telefonda korona-virüsü taşıdığınızı düşündüğünüzü söyleyin.

• Kendinizi izolasyona almak ne demek?
Eğer hastalık belirtileri gösteriyorsanız ama risk altındaki gruplara dahil değilseniz, ya da belirti
göstermiyorsanız ama son 14 gün içinde riskli bölgelerden birinden seyahat ettiyseniz, lütfen önümüzdeki 14
gün için kendinizi sıkı bir izolasyon altına alın.
Sıkı izolasyon başka insanlarla doğrudan temasa geçmemek anlamına geliyor. Arkadaşlarınızdan ya da
komşularınızdan sizin için alışveriş yapmalarını ve onlarla doğrudan temas kurmamak için poşetleri kapınızın
önüne bırakmalarını isteyin. Böyle bir seçeneğiniz yoksa itfaiye, Technisches Hilfswerk, yerel destek grupları
ve gönüllülerden de destek alabilirsiniz. Ev karantinasındayken de lüften hijyen kurallarına uymaya devam
edin.(konu hakkında daha fazla bilgi için: hijyen önlemleri)
Başka hastalıklar ve rahatsızlıklarla ilgili tıbbi tedaviye ihtiyacınız varsa, lütfen aile hekiminiz ya da uzman
doktorunuz ile iletişime gecin ve ev karantinasında olduğunuzu açıklayarak neye ihtiyacınız oldugunu belirtin.
Eğer karantina halinden çıkmanızı gerektirecek ciddi bir sağlık sorununuz varsa mutlaka önce sorumlu
sağlık departmanı ile iletişime geçin.
Eğer yalnız yaşamıyorsanız, evdekilerle temastan mümkün oldugunca kaçının. Evdeki diğer kişilerin girmediği
bir odada kalın. Evdeki kişilerden olabildiğince uzak durun, örneğin banyo ya da mutfağı aynı anda
kullanmayın, kullanım sonrası dezenfekte edin.

Zihin ve ruh sağlığınızı ihmal etmeyin!
Bir yerde uzun süre tek başına kalmak psiko-sosyal strese sebep olabilir. Korku, kaygı gibi duygular yaşamak,
ya da kendinizi dışlanmış, stresli hissetmek ya da uyku problemleri yaşamak olasıdır. İnsanlarla iletişimde
kalmak için telefonunuzu, interneti ya da başka mecraları değerlendirin!
Kendinizi ruhsal anlamda çok kötü hisseder ve bununla başa çıkamazsanız, lütfen aşağıdaki telefon
numaralarını arayın:
Telefonda Psikolojik danışmanlık hattı: 0800-1110111
0800-1110222
Berlin Kriz Masası: 030-39063

→

Kendinizi meşgul tutmak icin eve yapabileceğiniz
aktiviteler (fiziksel egzersiz, yaratıcı aktiviteler, el isi vs)
bulmaya calisin.
Ev içi izolasyon ev içi şiddete maruz kalma
riskini arttırıyor! (Self-isolation increases the
risk of domestic violence!) Ev ici şiddete maruz
kalıyorsanız ve karantinadaysanız lütfen aşağıdaki numaraları arayın:
Berlin: BIG e.V. Telefon numarası: 030 – 611 03 00
Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen Kadınlara yönelik şiddete karşı yardım telefonu: 08000 - 116 016
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• Hangi sağlık kuruluşunun sorumluluk bölgesindesiniz?
Bulunduğunuz bölgenin posta koduna göre hangi sağlık departmanının sizden sorumlu olduğunu
öğrenebilirsiniz. Bunun icin kayıtlı olduğunuz adresin posta kodunu kullanmanız gerekir. Aşağıdaki siteden
sizden sorumlu olan sağlık departmanını bulabilirsiniz:
https://tools.rki.de/PLZTool/
Sağlık kuruluşlarının hizmet kapasiteleri şu an için kendilerine gelen çok sayıda başvuru ve soruyu doğrudan
cevaplamaya yetmemektedir.Bu yüzden doldurup e-posta ya da posta ile ilgili sağlık kuruluşuna
gönderebilmeniz icin bir online soru formu geliştirildi. Formu aşağıdaki adreste bulabilirsiniz.

• Hala ne yapmam gerektiğinden emin değilim…
Böyle hissetmeniz anormal degil. Şu anki durum herkes için sıkıntılı ve huzursuz edici. Arkadaşlarınız veya
aileniz ile iletişime geçip karşılıklı yardım ve destek sunmaya calışın. Sosyal medyada okuduğunuz her şeye
inanmayın ve lütfen panik yapmayın.
Düzenli olarak güncellenen, güvenilir bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:
Robert-Koch-Institut: https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
Dr. Drosten’in günlük Cevrimici Radyo yayını:
https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.html
Semptom gösteriyorsanız ya da riskli bölgelere seyahat ettiyseniz ve durumunuzdan emin degilseniz
aşağıdaki çevrimiçi anketi doldurabilirsiniz: (anket Berlin’deki Charite hastanesi tarafından hazırlanmıştır):
https://covapp.charite.de
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