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Değerli Vatandaşlarımız,

Yeni tip Korona virüsünün (covid-19) Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüm 

dünya üzerinde etkili olan salgın hastalık ilan edilmesi üzerine gerekli önlemler 

artırılırken, çeşitli mecralarca Kalp ve damar hastalığı olanların hastalık seyri 

açısından önemli bir risk grubunu oluşturdukları rapor edildi. T.C. Sağlık Bakanlığı 

başta olmak üzere Korona virüsüne ilişkin alınan genel önlemler ve toplumsal 

tedbirlerin harfiyen uygulanmasının hayati önem taşıdığını vurgulamak 

istiyoruz. T.C. Sağlık Bakanlığı Korona Danışma Hattı “Alo 184” üzerinden 

vatandaşlarımızın virüs hakkındaki soruları yanıtlanmaktadır. 

Virüsün ACE/2 proteinine tutunması ve vücutta en çok bulunduğu üç organın 

akciğer, kalp ve böbrek olması özellikle bazı ilaçlar hakkında çeşitli soru işaretlerini 

ve kaygıları beraberinde getirmiştir. Kardiyovasküler Akademi Derneği olarak 

kalp hastalığı olan hastaları  güncel veriler ışığında bilgilendirmeyi, konu ile 

ilgili mevcut çalışmaların sonuçlarını, uluslararası kardiyoloji ve dünya sağlık 

örgütünün önerilerini aktarmayı amaçladık. Bilgilendirme yazımızda, halkımızın 

Korona virüsü ile ilişkilendirilen kalp hastalıkları, kalp hastaları için öneriler ve 

ilaç tedavilerine yönelik soruları aşağıdaki gibi cevaplandırılmıştır. 

Kardiyovasküler Akademi Derneği

Yönetim Grubu
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Korona Virüsüne (COVID-19) Yakalanma Riski Hangi Yaş Grubunda Daha 
fazladır?  Hangi Hastalarda Daha Ağır Seyir Ediyor ve Daha Ölümcüldür?

Korona virüs 2019 (covid-2019) hastalığı kişiden kişiye yayılım gösterebilen, başlıca 
öksürük, yüksek ateş, nefes darlığı veya solunum zorluğu ile kendini belli eden bir solunum 
yolu hastalığıdır. 

Virüse yakalanan hastaların çoğu 30-79 yaş aralığında ve ortanca yaş ise 49 ile 59 yaş olarak 
bildirilmektedir. Hastalığın ilerlemesi durumunda nefes darlığının ortaya çıkması ortalama 
8 gün ve mekanik destek cihazına bağlanma gereksinimi 10.5 gün olarak rapor edilmiştir. 

Söz konusu verilerin ışığında, toplumun genelinde virüs enfeksiyonuna yakalananlarda 
ölüm oranı %2-3 iken, eşlik eden süreğen (kronik) hastalığı olanlarda oran artmaktadır. 
Kronik kalp ve damar hastalığı olanların diğer sağlıklı insanlara göre bağışıklık sistemlerini 
daha zayıf olabileceği ve yaş ortalamalarının daha fazla olması görüşü ağırlıktadır. Nitekim 
ilk ölüm 61 yaşında yoğun sigara içicisi bir erkek hastada akut solunum yetmezliği, kalp 
yetmezliği ve ani kalp durması sonucunda meydana geldiği bildirilmektedir.

Hangi Kalp Hastalarının Korona Virüs’e Yakalanma Riski Daha Fazladır?

Korona virüsüne bağlı ölümler genel toplumda %2-3 iken ilave hastalığı olanlarda bu oran 
artmaktadır. Keza bildirilen ilk ölüm 61 yaşında yoğun sigara içicisi bir erkek hastada akut 

solunum yetmezliği, kalp yetmezliği ve ani kalp durması sonucunda meydana gelmiştir.

Süregen Akciğer Hastalığı

Diyabet (Şeker Hastalığı)

Kalp ve Damar Hastalıkları

Hipertansiyon

Kanser

10,5

7,3

6,3

6

5,6

Sıklık Yüzdesi

İlk bildirilen raporlara göre virüs nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların 
yarıya yakınını kalp ve damar sistemi (kardiyovasküler) veya beyin 
damarlarını (serebrovasküler) ilgilendiren hastalar oluşturmuştur.

Tüm kalp ve damar hastaları şunu bilmelidir ki kalp hastası olmak 
Korona virüse yakalanma riskini arttırmıyor. Ancak, kalp hastalarına

virüs bulaşırsa hastalık kötü seyredebiliyor.
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Korona Virüsü Kalbi Nasıl Etkiliyor?

Korona virüs kalbe birçok açıdan zarar verebilir. Kalp odacıklarını enfekte edip, kalp kaslarını 
zayıflatabilir ve kalp kan pompalayamaz hale gelebilir. Söz konusu enfeksiyon sırasında 
kalbin metabolik gereksiniminin artması istenmeyen olayların sıklığını arttırmaktadır. 
Bunlar arasında kalp krizi, kalp kası iltihabı, ritim bozuklukları ve ani kalp durması 
gelmektedir.  Virüsü kapmak vücutta koşmak gibi bir etki yapıyor ve tüm vücut daha hızlı 
çalışmak zorunda kalıyor. Kalp hastalıkları genel olarak kalbin kan pompalama yeteneğini 
azaltıyor. Yani vücut enfeksiyon sırasında ihtiyacı olan fazladan enerjiye ulaşamıyor. 
Mevcut veriler henüz kalp damar hastalığı olmayan ve olanlarda bu gibi ciddi sorunların 
(kardiyak komplikasyonların) sıklığını ayırt edecek güçte değildir. Kaldı ki oran SARS (ağır 
akut solunum yolu yetersizliği sendromu), MERS (Orta Doğu Solunum Sendromu) ve diğer 
enflüanza tipleri ile benzer sıklıktadır. Ancak, normalde kalp hastalığı olup durumu kontrol 
altında ve şikayeti olmayanlar eğer Korona virüse yakalanırsa şikayetleri artabilir, kalp 
yetmezliği gelişebilir. 

Bunların yanında diyabetik olanlarda yüksek kan şekeri akyuvarları halsiz bırakıyor ve virüsle 
yeterince savaşamıyorlar. Ağır bir yemek sonrası çoğunuzun uykusu gelir. İşte yüksek 
şekerli çevrede akyuvarlarda böyle hissediyor, etkinlikleri azalıyor. Bu durumda virüsler 
çoğalmaya devam ediyor ve enfeksiyon kötüleşiyor. Ayrıca birçok şeker hastası aşırı kilolu 
ve karın bölgesindeki yağ, gereğinden fazla sitokin denilen iltihaba katkı sağlayan maddeler 
üretip durumu kötüleştirebiliyor. 

Korona Virüs Yayılımı Sırasında Kalp Ameliyatı Olmak Güvenli mi?

Aslında bu sorunun net bir cevabı yok. Eğer doktorunuz hastanenin virüs bulaşma riski 
açısından güvenli olduğunu düşünüyorsa işlemi yaptırmanızı isteyebilir. Aynı zamanda 
hastanın en ufak bir virüs ile ilişkili bulgusu var ise işlemin yapılmaması lazım. 

Zaten Kalp Ameliyatlıyım. Korona Virüs Kapma İhtimalim Daha mı 
Yüksek?

Önceden kalp kapak ameliyatı olanlar, başka sağlık sorunları yok ise normal bağışıklık 
sistemine sahiptirler. Dolayısıyla herkesten farklı ek risk taşımazlar.

Kalp Kapakçık Ameliyatı Oldum ve Mekanik Kapağım Var. Özellikle 
Dikkat Etmem Gerekenler Nedir?

Önceden kalp kapak cerrahisi ve/veya aort kapağına stent uygulanan hastalarda immün 
sistemleri güçlü ise ek riski yoktur. Ancak Korona virüsüne yakalandıkları takdirde kalp 
yetersizliğinin ortaya çıkması ve kalbin kasılma gücü olumsuz etkilenebilecektir. 

Çeşitli Uluslararası Kardiyoloji cemiyetleri kalp hastalığı olanlara önerilen aşılarına 
devam etmelerini istemektedir. Özellikle zatürre (pnömokok) aşısı yaptırılmalıdır. Çünkü 
Korona virüs ardından ilave olasılığı olan bakteriyel enfeksiyona yakalanma riski de 
artmaktadır. Ancak bu, aşıların Korona virüsten koruyucu etkisi olduğu anlamına kesinlikle 
gelmemektedir. Korona virüse karşı aşı çalışmaları halen devam etmektedir.
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Kalp ve Tansiyon İlacı Kullanıyorum. Virüs’e Yakalanma Riskini Artırır 
mı? İlacımı Bırakmam Gerekir mi?

ACE2 enzimi hipertansiyon ve kalp yetmezliği gibi klinik durumların ortaya çıkmasında 
oldukça önemli bir enzimdir. ACE-inhibitörü (ACEi) ve Angiotensin II reseptör blokerleri 
(ARB) grubu bu hastalıkların kontrol altına alınmasında kullanılması önerilen başlıca ilaçlar 
arasında yer almaktadırlar. 

Aynı zamanda Korona virüs canlı hücreye girerken ACE2 reseptörünü kullanmaktadır. 
Buradan yola çıkarak hipertansiyon ve kalp yetersizliğinde sıklıkla kullanıla ACE-inhibitörü 
(örneğin: Ramipril, Trandolapril, Enalapril, Perindopril) veya Angiotensin II reseptör blokerleri 
(örneğin: Losartan, Valsartan, Kandesartan, Telmisartan, İrbesartan) kullanımının hücre 
yüzeyinde ve sistemik dolaşımda ACE2 seviyesini arttırdığı ve COVID-19 ile enfeksiyonu 
kolaylaştırabilmesi gündeme gelmiştir. 

Ancak: 

1) ACE-inhibitörü sonrası ACE2 artışı gösterilmiş değildir. 

2) ACE2 salınımı kadınlarda erkeklere göre daha fazla olmasına rağmen Çin’deki verilere 
göre erkeklerin klinik durumu kadınlardan daha kötü olmaktadır.

3) Bu konuda tam tersi yani ACE-ihibitörlerin viral zatürrelerde yararlı etkiye sahip 
olabileceğine dair klinik araştırma sonuçları da mevcuttur. 

4) İspatlanmış olan söz konusu virüse yakalanan hastalarda Hipertansiyon hikayesi %15-30 
oranında olduğudur. Ancak bu verilerin sadece bir ülkeye ait olduğu da unutulmamalıdır. 
Kaldı ki yine aynı ülkeden Wuhan kentinde hastalığa yakalanmış 112 hasta üzerinde yapılan 
çalışmada durumu kritik hasta grubuyla stabil hastalar arasında yaşayan ve yaşamayan 
hastalar arasında ACEi/ARB kullanımı arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır.

5) Ayrıca kimi araştırmacılar da enfeksiyona yakalanma riskinin yaşlı grupta daha fazla 
olduğu ve yaşlı hastalarda hipertansiyonun görünme sıklığının daha fazla olduğuna dikkat 
çekmektedirler. 

Aşağıdaki tabloda, dünya hipertansiyon tedavisini yönlendiren dernek ve kuruluşların 
ortak önerisi üzerine tansiyon ve kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçların hastalık 
riskini arttırdığına dair yeterli kanıt bulunmadığı için ilaçların kesilmesi halk sağlığı sorunu 
yaratabileceğinden kesinlikle tavsiye edilmediği gösterilmektedir.

Doktorunuz önermedikçe kullanmakta olduğunuz hiçbir kalp ilacınızı 
değiştirmeyiniz ve/veya kesmeyiniz.
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DERNEK ÖNERİ TARİH

Avrupa Kardiyoloji Derneği 
Hipertansiyon Alt Grubu

ACEi/ARB tedavisine devam edilmesi şiddetle 
önerilir 12.01.2020

Avrupa Hipertansiyon 
Derneği

ACEi/ARB tedavisinin devam edilmesi 
önerilir. COVID e bağlı sepsis vb hemodinamik 
bozukluğu olanlar dışında devamı önerilir

13.01.2020

Kanada Hipertansiyon 
Derneği

ACEi/ARB tedavilerinin kesilmesi ile ilgili 
yeterli kanıt bulunmamaktadır 13.01.2020

Kanada Kalp Cemiyeti İlaçlara devam edilmesi şiddetle önerilir 15.01.2020

Birleşik Krallık Böbrek 
Derneği

İlaçların riski arttırdığına dair yeterli kanıt 
bulunmamaktadır 15.01.2020

Uluslararası Hipertansiyon 
Derneği

ACEi/ARB’lerin hastalığı kötüleştirdiği ve riski 
arttırdığına dair kanıt bulunmamaktadır 16.01.2020

Amerika Aile Hekimleri 
Derneği

İlaçların kesilmesine dair yeterli kanıt 
bulunmamaktadır bununla birlikte ilaçların 
kesilmesinin zararlı etkileri görülebilir

16.01.2020

Resim: Nil Çağlar, 7 Yaşında, 18 Mart 2020
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Bağışıklık Sistemimizi Güçlendirmek için Öneriler Nelerdir?

İşte güçlü bağışıklık sistemi için önerilenler: 
1.Su, hücrelerimize oksijen taşınmasında ana rolü olan kan bileşiminin ana parçasıdır. 
Ayrıca toksinlerin vücuttan atılmasına da yardımcı olur. Bu nedenle günde 2 litre su 
içmek toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar ve bağışıklık sisteminizin olumsuz 
etkilenmesini önleyebilir. 

2. Alkol, bağırsaklarda doğal olarak bulunan mikropların bağışıklık sistemi ile etkileşimini 
etkiler. Bağırsak-kan bariyerini bozarak daha fazla bakterinin kana geçmesine neden olabilir. 
Aşırı tüketimin bağışıklık sistemindeki akyuvar sayısını ve işlevini azalttığı bildirilmiştir.

3. Sigara ve diğer tütün ürünlerinin bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkileri olduğuna 
dair bilgiler mevcuttur. Bunlar arasında pnömoni (zatürre) ve influanza (grip) gibi 
enfeksiyonlara karşı daha fazla duyarlılık oluşmasıdır. California San Francisco Üniversitesi 
(UCSF) Tütün Kontrolü Araştırma ve Eğitim Merkezi yakın tarihli bir makalede bu bağlantıyı 
doğrulamıştır. Buna göre “COVID-19” ilişkili zatürre teşhisi konulan Çin uyruklu hastalar 
arasında, hastalık ilerlemesi olasılığı (ölüm dahil), sigara içicilerinde içmeyenlere göre 14 
kat daha yüksek olmuştur. 

4. Vitamin C, B6 ve E bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde önemli rol alan aracılardır. 
Bu vitaminlerden zengin besleyici gıdalar yemek, bağışıklık sisteminizin hastalıklarla 
savaşmasına yardımcı olabilir.

a. C vitamini, bağışıklık sistemini en çok güçlendiren faktörlerden biridir. C vitamini 
eksikliği sizi hastalanmaya daha yatkın hale getirebilir. Günlük C vitamini alımı sağlığınız 
için gereklidir çünkü vücudunuz C vitaminini üretemez veya depolayamaz. C vitamini 
açısından zengin yiyecekler arasında portakal, greyfurt, mandalina, çilek, biber, ıspanak, 
lahana ve brokoli bulunur.

b. B6 vitamini, bağışıklık sistemindeki biyokimyasal reaksiyonları desteklemek için hayati 
önem taşır. B6 vitamininin iltihabi durumlar ve çeşitli kanserler dahil olmak üzere birçok 
hastalıkla ilişkili bağışıklık tepkilerinin düzenlenmesinde rol oynayabileceği ve eksikliğinin 
bağışıklık tepkilerini azaltabileceği bildirilmiştir. B6 vitamini bakımından zengin gıdalar 
arasında tavuk eti, somon ve ton balığı gibi soğuk su balıkları bulunur. B6 vitamini ayrıca 
yeşil sebzelerde ve humusun ana maddesi olan nohutta da bulunur.

c. E vitamini vücudun enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olan güçlü bir antioksidandır. 
E vitamini yönünden zengin besinler arasında kabuklu yemişler, tohumlar ve ıspanak 
bulunur. E vitamininin viral enfeksiyonlara karşı koruyucu etkilerinin, C vitamini ile birlikte 
kullanımı ile arttığı da bilinen bir bilgidir.

Korona virüsle savaşmak için güçlü bir bağışıklık sistemi çok önemlidir. 
Güçlü bağışıklık sistemine sahip olmada ise atılacak en önemli adım, dengeli 

ve düzenli beslenmedir.
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d. Çinko vücutta pek çok temel fizyolojik fonksiyonda yer alır ve eksikliği ciddi hastalıklara 
yol açar. Çinko yüksek çoğalma kapasitesine sahip bağışıklık sistem hücreleri için 
elzemdir. Çinko yetersizliği enfeksiyonlara akyuvar yanıtında bozulmaya yol açarak 
bağışıklık sisteminin zayıflamasına sebep olabilir. Sonuç olarak; bakteriyel, mantar ve viral 
enfeksiyonlara eğilimde artma gözlenebilir. Çinko bulunan besinler balık, buğday tohumu, 
et, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği, ceviz, badem, süt, yumurta, karides ve istiridye 
şeklinde sıralanabilir.

e. Bağırsak florası, (sindirim sisteminde çalışan bazı mikroorganizmaların oluşturduğu 
bölüm) zararlı mikroplara karşı vücudun korunmasından, gıdaların etkili şekilde 
sindirilmesinden, gerekli vitaminlerin üretilmesinden ve bağışıklık sisteminin düzgün 
çalışmasından sorumludur. Üst solunum yolu enfeksiyonları çoğunlukla virüs kaynaklı 
olmakla birlikte, bakteriyel enfeksiyonlara etkili antibiyotiklerin gereksiz kullanımı 
toplumda tehlikeli boyutlara ulaşan antibiyotik direncine sebep olabilir. Aynı zamanda 
gereksiz antibiyotik kullanımı, faydalı bağırsak bakterilerinin yok olmasına sebep olabilir. 
Bu sebeple hekim tarafından reçetelenmedikçe antibiyotik kullanılmamalıdır. Ev yapımı 
yoğurt, kefir ve tarhana çorbası gibi doğal probiyotiklerin kullanımı probiyotik dengesini 
koruyabilir.

f. Uyku sırasında bağışıklık sisteminiz sitokin adı verilen bazı koruyucu proteinleri serbest 
bırakır. Uyku yoksunluğu bu koruyucu sitokinlerin üretimini azaltabilir. Ek olarak, yeterli 
uyku almadığınız dönemlerde enfeksiyonla mücadele eden akyuvarlar ve antikor düzeyleri 
azalır. Bu sebeple, yeterli uyku almak Korona virüs enfeksiyonlarından korunmada da 
önemlidir. Yetişkinler için bu, bir gecede 7 saat uyku almak demektir. Çocuklar yaşlarına 
bağlı olarak daha fazlasını elde etmelidir.

g. Yüksek yoğunluklu egzersizi takiben; lenfosit konsantrasyonu, hücrelerin proliferasyon 
yeteneği, sitotoksik aktivite ve immünoglobulin üretimi azalır. Bu sebeple aşırı yoğun 
egzersizden ziyade günde 30 dakika gibi kısa süreli egzersizlerin bağışıklık sistemini 
güçlendirebileceği bildirilmektedir. Olumsuz hava koşulları ve Pandemi nedeniyle dışarıda 
yapılamayan egzersizlerin ev ortamında da yapılabilmesi mümkündür. Kol, bacak, boyun 
ve diğer eklemlerin esneme ve germe hareketlerinin ev ortamında yapılabilmesi rahatlıkla 
mümkündür. 

Bu konuda ayrıca hekiminize danışarak ek gıda takviyeleri de kullanılabilir. Ancak, hala 
Korona vb. virüs enfeksiyonlarını önlemenin en etkili yolu el yıkamak, gözlere, buruna veya 
ağıza dokunmamak ve semptom gösteren herkesten uzak durmaktır. 

Özetle:

1. Günde en az 2 litre su tüketmesi
2. Günde en az 7 saat uyku uyunması
3. Günde 30 dakika kültür-fizik egzersizleri
4. Alkol içilmemesi
5. Sigara içilmemesi
6. Probiyotik tüketimi (tercihen doğal olanlar)
7. B, C, E vitamini ve Çinko içeren gıdaların günlük tüketimi bağışıklık sisteminizi 
    kuvvetlendirerek olası viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı direncimizi 
    arttırabilir.
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Resim: Uzm. Dr. Özge Çetinarslan, 18 Mart 2020
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Korona Enfeksiyondan Korunmak İçin Yapılması Ve Kaçınması 
Gerekenler Nelerdir?

Virüsün 
yayılmaması 

için genel 
önlemler alın

	Başkaları ile aranıza mesafe 
koyun.

	Yakın temasınızı sınırlayın 
ve sık sık ellerinizi su ve 
sabunla yıkayınız.

	Kalabalık yerlerden uzak 
durun.

	Gemi/uçak yolculuğundan 
kaçının.

	Tüm uluslararası 
seyahatlerden vazgeçin. 
Ülke içindeki seyahatlerde 
dikkatle yapın.

	Bulaşma riski olan 
kıyafetlerinizi ayrı ve en az 
60 derecede yıkayın.

	Gıda ve ev ihtiyaçlarınızı 
mümkün olduğunca 
internet üzerinden temin 
edin.

	Eve gelen ihtiyaçlarınızı 
alkol ile dezenfekte ettikten 
sonra kullanın.

	Toplulukla teması yüksek 
olan çalışma koşullarına 
sahipseniz çalışmamanız 
tavsiye ediliyor.

	El kurutucu cihazlar virüsü 
öldürmez. 

	Ultraviyole (UV) ışınları 
virüsleri öldürmez. UV 
lambaları dezenfeksiyon 
amaçlı kullanılmamalı.

	Elleri yüksek sıcaklıkta 
yıkamak virüsü öldürmez 
tam tersi ellerde tahrişe 
yok açar

	Burnu düzenli olarak tuzlu 
suyla yıkamak virüsten 
korumaz.

	Ortak havlu ve kıyafet 
kullanmayın.

	Termal tarayıcılar sadece 
ateş yüksekliğinde 
kişileri tespit eder. Ateş 
yükselmesi 2-10 gün 
arasında görüldüğü için 
ateşsiz dönemde virüsle 
enfekte kişileri tespit 
edemez

	Çok sıcak suyla duş almak 
virüsü öldürmez ancak 
vücudunuza zarar verebilir

	Çin’den ve diğer ülkelerden 
getirilen eşyalardan virüs 
bulaşmaz.

	Alkolü cilt temizliğinde 
değil yüzeyleri temizlemek 
için kullanınız. 
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Korona Enfeksiyondan Korunmak İçin Yapılması Ve Kaçınması 
Gerekenler Nelerdir?

İlaçlar ve Tıbbi 
Malzemeler

	Evinizde bulundurmanız 
gereken fazladan ilaçlar 
ve medikal malzeme için 
doktorunuza danışın.

	Tansiyon düşürücü 
ilaçlarınızı almaya devam 
ediniz. Doktorunuza 
danışmadan Korona virüs 
enfeksiyonunu artırdığı 
gerekçesiyle ilaçlarınızı 
kesmeyiniz.

	Hastane dışında 
enfeksiyondan korunmak 
için maske önerilmiyor. 
Çoğu cerrahi maskeler 
sıkı oturmaz ve gazlar 
geçebilir.

	Antibiyotikler virüse karşı 
korumaz.

Bağışıklık 
sistemi 

güçlendirme

	COVID-19 hastalarında 
bakteri ile enfeksiyon riski 
arttığı için zatürre aşısı da 
dahil olmak üzere aşılarınızın 
güncel kalması önemlidir.

	Amerikan kardiyoloji 
cemiyetinin önerisine 
göre İnfluenza (Grip) 
ve Pnömokok (Zatürre) 
enfeksiyonlarına karşı 
aşılanmalıdır.

	Bağışıklık sistemini 
desteklemek için bakır, folat, 
demir, selenyum, çinko ve 
A, B6, B12 vitaminleri, C ve 
D içerikli sağlıklı dengeli bir 
diyetin sürdürülmesi teşvik 
ediliyor.

	Sigara içmeyin.

	Sarımsak virüse karşı 
korumaz.

	Şeker ve karbonhidrat 
ağırlıklı gıdalarla 
beslenmeyin.
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Hastaneye 
ne Zaman 
Gidelim?

	Mümkün olduğunca evde 
kalın ve doktorunuzu arayın.

	Kontrollerinizi olabildiğince 
doktorunuzla telefon 
aracılığıyla görüşerek 
yaptırın.

	Ateş, öksürük ve nefes 
darlığı gibi potansiyel 
COVID-19 semptomlarına 
dikkat edin. 

	T.C. Sağlık Bakanlığı Korona 
Danışma Hattı, “Alo 184” 
virüs hakkındaki sorularınızı 
yanıtlamaktadır. 

	Ateşiniz, Nefes darlığınız 
varsa ve/veya yakınmalarınız 
günlük aktivitelerinizi 
kısıtlayacak boyuta 
ulaşmışsa vakit kayıp 
etmeden ilgili sağlık 
kuruluşlarına başvurunuz.

	Belirtileriniz hafif ise 
evde kalabileceğiniz 
önerilmektedir. Hastaneye 
başvuru konusunda 
doktorunuzla temasa 
geçiniz. 
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