
 
 
 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 
TOPLUM İÇİN BİLGİLENDİRME DİZİSİ-(2019/2020-54) 

 
 

Bu doküman Uzm.Dr. Ayşenur Beyazıt Üçgün tarafından Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz danışmanlığında 15.04.2019 tarihinde hazırlanmıştır. Bu bilgilendirme 
notunun aşağıda belirtilen şekilde kaynak gösterilmek şartıyla yazılı, elektronik,vb ortamlarda kullanılması önerilmektedir: Beyazıt Üçgün A, Yavuz CI. 
COVID-19’la Mücadele Kapsaminda Belediyelere Yönelik Öneriler -HÜTF Halk Sağlığı AD Toplum İçin Bilgilendirme Serisi- (2019/2020-54) [Internet] 

http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/. Erişim:15.4.2020. 

COVID-19’LA MÜCADELE KAPSAMINDA BELEDİYELERE YÖNELİK ÖNERİLER 

COVID-19 salgınının etkilerinin tüm dünyada hissedildiği bu günlerde bireyler ve toplumlar hastalık ile 

mücadeleyi etkin şekilde yürütmenin yollarını aramaktadır. Solunum yolu patojenlerinden olan ve SARS CoV-2 

olarak adlandırılan virüs, aksırma ve öksürme yoluyla oluşan damlacıklar ve damlacığın düştüğü yüzey ya da 

enfekte bireyle doğrudan temas yoluyla hasta bireylerden sağlıklı bireylere bulaşmaktadır. Bu sebeple su ve 

sabunla el yıkama, sosyal mesafeyi koruma ve sosyal mesafenin korunamadığı durumlar için maske kullanımı gibi 

tedbirlerin önemi vurgulanmaktadır1,2. Virüsü taşıyan kişilerden damlacıklarla yüzeylere yayılması ve bu 

yüzeylere temas edenlerin el hijyenine dikkat etmemesiyle hastalığın ortaya çıkabilmesi hastalık açısından çevre 

temizliğini de önemli kılmaktadır.  

Bu nedenle de virüsün hastalık yapıcı (enfeksiyöz) doza daha kolay ulaşabileceği yüksek temas riskli bölgeler, 

kapalı alanlar, hastaneler, toplu taşıma araçları için daha sık temizlik ve /veya dezenfeksiyon uygulamaları 

önerilmektedir. Bunun yanında aşırı veya uygunsuz uygulamaların çevresel etkilenimin doğası gereği belli bir 

süre sonra çevre ve insan sağlığına ilişkin olumsuzluklara yol açabileceği de öngörülmektedir3.  

Hastalık kontrolü açısından altyapı ve çevre hizmetleri önemli bir başlık olarak dikkati çekmektedir. Bu yazıda 

konu ile ilgili belediye hizmetlerine ilişkin önerilere yer verilmektedir.  

1. Temizlik ve Dezenfeksiyon Uygulamalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
Genel olarak “standart temizlik” olarak adlandırılan işlem, yüzeyde, eşyada ya da malzemede bulunan toz, 

toprak ve yabancı maddelerin fiziksel olarak uzaklaştırılma işlemidir. Genellikle mekanik temizliği takiben suyun 

yanında sabun veya deterjan kullanılıp su ile durulama işlemini içerir. Dezenfeksiyon ise, cansız nesne ve 

yüzeylerdeki mikroorganizmaları etkisiz hale getirme sürecidir. Bu sürecin sonunda hastalık yapan 

mikroorganizmaların çoğu etkisiz hale getirilir fakat bütün bakteri sporları etkisiz hale getirilmez4. Dezenfeksiyon 

amacıyla kullanılan maddelere “dezenfektan” adı verilmektedir. Hijyen uygulamalarının temizlik işlemleri mi 

yoksa dezenfeksiyon işlemleri mi olacağına yüzeyle doğrudan el veya vücut teması olup olmamasına göre karar 

verilir. COVID-19 hastalığına neden olan virüs, sabun, deterjanlar, dezenfektanlar, güneş ışığı ve ısı ile yok 

edilebilmektedir5. Bu noktada önemli konu doğru yerlerde doğru yöntemleri insan sağlığına, diğer canlılara ve 

çevreye zarar vermeden kullanmaktır. COVİD-19’da temel yaklaşım öncelikle temizlik sonra gerekli alanlarda 

dezenfeksiyondur. 

El veya vücut teması olmayan bölgeler kritik olmayan bölgeler olarak, el veya vücut teması olan bölgeler kritik 

ya da yüksek temas riskli bölgeler olarak adlandırılmaktadır. Kritik olmayan bölgelerde deterjan ve dezenfektan 

kullanımı arasında enfeksiyondan korunma bakımından farklılık bulunamamıştır. Çevre ve insan sağlığına olan 

olumsuz etkilerinin daha sınırlı olması sebebiyle kritik olmayan bölgelerde deterjan kullanımı tercih edilmelidir, 

dezenfektan kullanılmamalıdır. 

Kritik bölgelerde (el veya vücut teması olan bölgeler) ise standart temizlik işlemine ek olarak günlük 

dezenfeksiyon gerekmektedir. Bu bölgelerde dezenfeksiyon uygulamasından önce varsa bu bölgelerdeki kirler 

                                                             
1 İnternet: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public  Erişim tarihi: 05.04.2020 
2 İnternet: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/using-face-masks-community-reducing-covid-19-transmission Erişim tarihi: 09.04.2020 
3 Güler Ç. Çevresel Etkilenim. İçinde: Güler Ç, editör. Çevre Sağlığı (Çevre ve Ekoloji Bağlantılarıyla) 1 Cilt. Ankara: Yazıt;  2012. s. 93–104. 
4 Ontario Agency For Health Protection and Promotion. Provincial Infectious Diseases Advisory Committee. Best Practices for Infection Prevention and 
Control Programs in All Health Care Settings. 3. Ed. Toronto: Queen’s Printer for Ontario; 2012.  
5 İnternet: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/alinan-karalar.html Erişim tarihi: 12.04.2020 
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giderilmeli, sonrasında su ve sabun/deterjanla temizlik yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde organik kirlilik 

varlığında dezenfeksiyon uygulaması etkisiz kalmaktadır. Bununla birlikte dezenfeksiyon işlemiyle yüzeylerdeki 

mikroorganizma düzeyi oldukça düşse de birkaç saat içinde mikroorganizma sayısının dezenfeksiyon öncesi 

düzeye ulaşabileceği akılda tutulmalıdır6.  

Hijyen uygulamasının yapılacağı alanlarda uygun işlemin uygun miktarda malzemeyle ve uygun aralıklarla 

yapılması gerekmektedir. Uygulama sırasında temizlik maddeleri kesinlikle birbiriyle karıştırılmamalıdır. COVID-

19’dan korunmak için dezenfektan sprey uygulaması, kullanılan kimyasalların mukoza ve solunum yollarına 

zararlı etkileri sebebiyle kamuya açık ortamlarda önerilmez. Bu uygulama sadece standart uygulama ile 

ulaşılamayan bölgelerde gerekli önlemler alınarak tercih edilmelidir. 

Gerek temizlik gerekse de dezenfeksiyon işlemleri öncesinde ve sırasında kapalı ortamların havalandırılması çok 

önemlidir. Eğer COVID-19 hastası ya da hastalık şüphesi bulunan bir kapalı alanda temizlik ve dezenfeksiyon 

işlemi yapılacaksa işlemden önce ortam 24 saat havalandırılmalıdır.   

2. Dezenfektan Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar 
Seçilecek dezenfektan, uygulama yapılacak bölgenin özelliklerine uygun olmalı, çevre ve insan sağlığına zarar 

vermemeli, maliyet etkin olmalıdır. Önerilen miktardan fazla dezenfektan kullanmamaya dikkat edilmelidir7.  

COVID-19 hastalığı etkeni olan virüse karşı yüzey ve çevre dezenfeksiyonunda kullanılabilen dezenfektan 

solüsyonu hazırlamak için en az % 60 konsantrasyonda etil ya da izopropil alkol kullanılabilir. Ayrıca belirli 

oranlarda sulandırılan çamaşır suyu da bu amaçla hazırlanabilir. Eğer temizlenecek alan hastalık açısından risk 

taşımıyorsa 1’e 100 oranında sulandırılmış (1/100’lük) çamaşır suyu yeterlidir. Bu amaçla 5 litre suya küçük bir 

çay bardağı kullanarak yarım çay bardağı (50 ml) çamaşır suyu ya da 10 litre su içine 1 küçük çay bardağı (100 ml) 

çamaşır suyu karıştırılması yeterli olur. Eğer temizlenecek alan hastalık açısından riskli ve virüs açısından kirlilik 

düzeyi yüksekse 1 litre su içine 1 küçük çay bardağı (100ml) çamaşır suyu eklenir. Yüzeyler nemli bir bez ya da 

paspas yardımıyla silinir8.  

Gümüş iyonları ve gümüş bileşikleri dezenfeksiyon bakımından etkin bir seçenek olarak görülse de gümüşün 

antimikrobiyal amaçla artan kullanımı su kaynakları ve çevre için risk teşkil etmektedir. Gümüş iyonları ve gümüş 

içeren bileşikler, zeminler ve geniş yüzeyler için maliyet etkin bir seçenek değildir. Bunun yanında gümüşün atık 

su sistemlerine ya da tatlı sulara karıştığında klor, nitrat, sülfür gibi diğer iyonların toksik etkilerini artırarak su 

ekosistemine zarar verdiği, balıklar ve su canlılarında biriken başlıca kirleticilerden olduğu gösterilmiştir9.  

Nanogümüş parçacıklarının dağılım, organlarda birikim ve yıkım mekanizmaları ile ilgili çevre ve insanlara yönelik 

olası yan etkiler ve toksik etkilerine dair bilgiler henüz tanımlanmakta ve belirlenmektedir. İhtiyatlılık ilkesi gereği 

gümüş ve benzeri yeni teknoloji ürünlerin oldukça dikkatli seçilmesi gerekmektedir10. 

 

 

                                                             
6 İnternet: http://www.cleaning-for-health.org/files/2011/07/cleaning-for-health-report-2012-13.pdf Erişim tarihi: 01.04.2020 
7 Dettenkofer M, Spencer RC. Importance of environmental decontamination - a critical view. J Hosp Infect. 2007;65(SUPPL.   2):55–7. 
8 İnternet: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf  Erişim tarihi: 05.04.2020 
9 İnternet: https://sfenvironment.org/download/safer-products-and-practices-for-disinfecting-surfaces Erişim tarihi: 08.04.2020 
10 Burd A. Nano silver: Environmental health effects. Encycl Environ Heal. 2011;560–2. 
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Tablo 1. Bazı dezenfektanların çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri9 

Dezenfektan 
Kanser Yapar 

Etki 
Üreme Sistemi 

Toksisitesi 
Astım 

Su Canlılarına 
ve Kaynaklarına 

Toksik Etki 

Kalıcılık 
Özelliği 

Hidrojen Peroksit Hayır¹ Hayır Hayır Yüksek Düşük 

Quarterner 
Amonyum 
Bileşikleri 

Hayır Şüpheli Evet Yüksek- orta Çok yüksek 

Gümüş Hayır Hayır Hayır Yüksek Çok yüksek 

Sodyum Hipoklorit 
(Çamaşır suyu) 

Hayır Hayır Evet Çok yüksek Düşük 

¹İnsanlarda kansere sebep olduğu gösterilememiş fakat bazı hayvan türlerinde kansere sebep olduğu gösterilmiştir. 

 

3. Deterjan ve dezenfektanların ölçüsüz ya da gereksiz kullanımının olası olumsuz 

sonuçları nelerdir? 
Deterjan ve/veya dezenfektanların ölçüsüz veya gereksiz kullanımı, tekrarlayan uygulamalarla zaman içinde 

çevre ve ekosistemlerde çeşitli olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Bu olumsuz etkilerin bazılarına aşağıda 

değinilmiştir11,12: 

 Deterjan içeriğinde bulunan fosfor ve nitrojen, su kaynaklarında yoğunlaşarak sudaki alglerin aşırı 

genişleyip su ekosistemlerinde baskın hâle gelmesine sebep olur. Bu bitkiler öldüğünde suda yoğun 

oksijen ihtiyacı oluşur. Yeterince çözünmüş oksijen kalmadığı için balıklar ve diğer su canlılarında toplu 

ölümler görülür.  

 Su kaynakları yüzey aktif maddeler ve fosfat, nitrat, amonyum, bor gibi minerallerle kirlenir. 

 Kirlilik sebebiyle kıyıdaki bitki türleri zarar görür. 

 İyi arıtılmamış sulardaki yüzey aktif maddeler, su canlılarının kabuk, deri ve hücre duvarı gibi savunma 

sistemlerine ve hormonal sistemlerine zarar verir. 

 Bazı kimyasallar, çeşitli minerallerin toksik etkilerini artırır. 

 Kimyasalların toprağa ulaşması ile toprak kirliliği oluşur. 

 Doğaya salınan kimyasallar besin zinciri ile farklı türden canlılara ulaşır. 

 Tekrarlayan ve yüksek miktarda çamaşır suyu kullanımı çevrede yüksek miktarda tuz birikimine neden 

olur. Bu durum antibiyotiğe dirençli türler de dâhil olmak üzere bakteri üremesine sebep olabilir. 

 

4. Temizlik ve/veya Dezenfeksiyon İşlemini Uygulayacak Personel İçin Kişisel 

Koruyucu Donanım 

                                                             
11 İnternet: https://www.health.belgium.be/en/effect-detergents-environment#faq Erişim tarihi: 29.03.2020 
12 Price EH, Ayliffe G. Hot hospitals and what happened to wash, rinse and dry? Recent changes to cleaning, disinfection and environmental ventilation. 
Letter to the Editor C. 69, Journal of Hospital Infection; 2008. s. 89–91. 
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Temizlik ve/veya dezenfeksiyon işlemini yapmakla görevli personel hastalığın bulaş yolları, hastalıkla 

mücadelede çevre temizliği ve dezenfeksiyonunun ölçüsü ve önemi ile uygun kişisel koruyucu donanım kullanımı 

hakkında düzenli aralıklarla bilgilendirilmelidir. Uygulamayı yapacak personelin işleme uygun kişisel koruyucu 

donanım kullanması ve gerektiğinde yeni ekipmana ulaşabilmesi kimyasal ve biyolojik risklerden korunması için 

oldukça önemlidir. İşlem için öncelikle uygulamanın yapılacağı bölgede iyi şekilde havalandırma sağlanmalıdır. 

Dezenfeksiyon işleminde seçilen dezenfektanın kullanım talimatına uygun hareket edilmelidir. Personel tek 

kullanımlık su geçirmez eldiven kullanmalı, işlem sonrası eldivenler uygun şekilde atılmalıdır. Eldivenler işlem 

sırasında yırtılır ya da hasar görürse yenisi kullanılmalıdır. Gerektiğinde göz koruması, işleme uygun maske ve 

çizme kullanılmalıdır13,14.  

5. Açık Alanlar İçin Öneriler 
COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından 16.03.2020 tarihinde çevre temizliği ve dezenfeksiyonu için bazı 

kararlar alınmıştır5. Bu kararlarla; 

1. Virüsten korunmak için sabun, deterjan, standart çamaşır suyu gibi rutin temizlik malzemeleri ile 

yapılacak temizliğin yeterli olduğu, virüslere etkili olduğu gerekçesiyle satışı yapılan özel ürünlerin 

kullanımına gerek olmadığı, 

2. Rutin temizliğin sıklaştırılması, yoğun kullanım sonrası temizliğin yapılması, gün sonunda detaylı 

temizliğin tamamlanması gerektiği, 

3. Çocuk parklarında bulunan plastik veya metal oyuncakların temizliğinin su ve sabun ya da deterjanla 

yapılması gerektiği, çocuk sağlığına verebileceği zarar sebebiyle bu malzemelerin temizliğinde mümkün 

olduğunca çamaşır suyu kullanımından kaçınılması gerektiği, sulandırılmış çamaşır suyu kullanımından 

başka seçenek olmadığında çocukların temasının bir iki saat engellenmesi gerektiği, 

4. COVID-19 salgını ile ilişkili olarak sokak, otopark, yeşil alanların özel şekilde temizlenmesine ya da 

dezenfeksiyonuna gerek olmadığı, rutin temizlik uygulamalarının daha sık şekilde sürdürülmesinin 

gerektiği bildirilmiştir. 

Bu önlemlere ek olarak çocuk parkı, duraklar ve banklar gibi el temasının olduğu bölgelerde temizlik sıklığı 

artırılmalı, bu alanlarda su ve normal sabun ya da en az % 60 alkol içeren el dezenfektanı bulundurulmalıdır. 

Çevre ve insan sağlığı için oluşturdukları olumsuz etkileri sebebiyle antibakteriyel sabun veya ürün 

kullanımından kaçınılmalıdır15. 

Açık alanlar için yapılması gereken rutin işlemlerin arasında cadde, sokak, kaldırım, yürüyüş yolu, sahil, park ve 

otoparkların süpürülmesi ve temizlenmesi, yerdeki izmarit, yaprak ve diğer çöplerin toplanması, hacimli atıkların 

uzaklaştırılması, uygun yerde ve yeterli sayıda çöp kutusu temini, çöplerin düzenli aralıklarla toplanması ve çöp 

kutularının temizliği gibi işlemler sayılabilir16. Bu alanların dezenfeksiyonuna dair ek bir öneri bulunmamaktadır. 

Bu sebeple bu alanlarda yapılacak ek işlemler işlevsel değildir ve çevreye kimyasal salınımına sebep olmaktadır. 

                                                             
13İnternet:https://kingcountymetro.blog/2020/03/03/march-3-metro-implements-new-cleaning-procedures-across-fleet-to-limit-spread-of-novel-
coronavirus/  Erişim tarihi: 06.04.2020 
14 İnternet: 
https://www.ciwm.co.uk/Custom/BSIDocumentSelector/Pages/DocumentViewer.aspx?id=QoR7FzWBtisamYEcWSfL6SxAJRLAPT9v5ZL3OX7U6BRJ6sThiLwa
0oQ3ie1gfm%252bD62Srz0qPARJ2YRcO3PIJccRloF%252fCw2ZvzFloRfoaMqf3mYY2E4GJ5bY5in1rDwX97y%252fbblkpP3MiDsdgRBT1oTGQtLX7eHyywLDm
MQGCjpw%253d Erişim tarihi: 04.04.2020 
15 Bedoux, G., Roig, B., Thomas, O. et al. Occurrence and toxicity of antimicrobial triclosan and by-products in the environment. Environ Sci Pollut Res 19, 
1044–1065 (2012).  
16 İnternet: https://www.nea.gov.sg/our-services/public-cleanliness/cleaning-of-public-areas Erişim tarihi: 09.04.2020 

http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/
https://kingcountymetro.blog/2020/03/03/march-3-metro-implements-new-cleaning-procedures-across-fleet-to-limit-spread-of-novel-coronavirus/
https://kingcountymetro.blog/2020/03/03/march-3-metro-implements-new-cleaning-procedures-across-fleet-to-limit-spread-of-novel-coronavirus/
https://www.ciwm.co.uk/Custom/BSIDocumentSelector/Pages/DocumentViewer.aspx?id=QoR7FzWBtisamYEcWSfL6SxAJRLAPT9v5ZL3OX7U6BRJ6sThiLwa0oQ3ie1gfm%252bD62Srz0qPARJ2YRcO3PIJccRloF%252fCw2ZvzFloRfoaMqf3mYY2E4GJ5bY5in1rDwX97y%252fbblkpP3MiDsdgRBT1oTGQtLX7eHyywLDmMQGCjpw%253d
https://www.ciwm.co.uk/Custom/BSIDocumentSelector/Pages/DocumentViewer.aspx?id=QoR7FzWBtisamYEcWSfL6SxAJRLAPT9v5ZL3OX7U6BRJ6sThiLwa0oQ3ie1gfm%252bD62Srz0qPARJ2YRcO3PIJccRloF%252fCw2ZvzFloRfoaMqf3mYY2E4GJ5bY5in1rDwX97y%252fbblkpP3MiDsdgRBT1oTGQtLX7eHyywLDmMQGCjpw%253d
https://www.ciwm.co.uk/Custom/BSIDocumentSelector/Pages/DocumentViewer.aspx?id=QoR7FzWBtisamYEcWSfL6SxAJRLAPT9v5ZL3OX7U6BRJ6sThiLwa0oQ3ie1gfm%252bD62Srz0qPARJ2YRcO3PIJccRloF%252fCw2ZvzFloRfoaMqf3mYY2E4GJ5bY5in1rDwX97y%252fbblkpP3MiDsdgRBT1oTGQtLX7eHyywLDmMQGCjpw%253d
https://www.nea.gov.sg/our-services/public-cleanliness/cleaning-of-public-areas
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Bireylerin belli düzeneklerin içinden geçirilerek çeşitli kimyasalların birçok noktadan püskürtülmesi işlemlerinin 

“Dezenfeksiyon tüneli” adıyla medyada yer aldığı görülmektedir. Bu düzenekler püskürtülen kimyasalların gerek 

içerik ve miktarı, gerekse de uygulama yöntemi bakımından çeşitli sağlık riskleri oluşturmaktadır. Bu 

düzeneklerden püskürtülen kimyasalların içeriği, bir uygulamada bireyin maruz kaldığı doz, günlük kabul 

edilebilen maksimum maruz kalım eşiği, birikim durumunda organlarda ve çevrede oluşabilecek zararlarla ilgili 

bilgiler kamuoyu ile paylaşılmalı, olası olumsuz sağlık etkileri nedeniyle bu uygulamalardan vazgeçilmelidir. 

Bireylerin su ve sabuna ulaşımını kolaylaştırmanın hastalıktan korunmada en önemli nokta olduğu akılda 

tutulmalıdır.  

6. Umumî Tuvaletler İçin Öneriler 
Umumî tuvaletlerde günlük olarak önce genel amaçlı temizlik yapılmalı ardından belli yüzeyler için 

dezenfeksiyon uygulaması yapılmalıdır. Gerekirse temizlik sıklığı artırılmalıdır.  

Klozet, klozet kapağı ve tuvalet etrafındaki alanlar, kapı kolları, mandallar, musluk kulpları ve başlıkları, 

sabunluklar, bebek alt değiştirme tablaları tuvaletlerde temizliğin ardından dezenfeksiyon uygulaması gerektiren 

bölgelerdir. Aynalar, duvarlar ya da giriş zemini,  kan, dışkı, idrar gibi vücut sıvıları ile kirlenmediği sürece sadece 

sıcak su ya da su ve deterjanla temizlenmelidir, bu bölgelerde dezenfeksiyona gerek yoktur. Temizlikte kullanılan 

malzemelerin uzun süre kullanımı patojen üremesine sebep olabileceği için paspas ya da bezler sık aralıklarla 

temizlenmeli ve temizlik yapılan su en fazla saatte bir yenilenmelidir. Bez ve paspasların nemli kalması 

önlenmelidir. Temizlik yapan personel gözlük ve su geçirmez, tek kullanımlık eldiven kullanmalı, temizlik yapılan 

alanın iyi havalandırması sağlanmalı, temizlik sonrasında eldivenler atılmalıdır. Temizlik maddesi ya da 

dezenfektanlar, önerilen miktarda, temizliği hedeflenen bölgeye uygun şekilde kullanılmalıdır17. Zemin 

paspaslama işlemleri için sulandırılmış çamaşır suyu (15 litre suya 1 plastik bardak çamaşır suyu) kullanılabilir.  

7. Toplu Taşıma Araçları İçin Öneriler 
Toplu taşıma araçlarında rutin temizlik uygulamaları günlük olarak sürdürülmelidir. Yoğunluk durumuna göre 

temizlik sıklığının artırılması gerekmektedir. Araçların kullanımı esnasında ve sonrasında dış ortam havasıyla 

havalandırılmasına dikkat edilmelidir5. Bununla birlikte araçlardaki yüksek temas riskli bölgelerde temizliğe ek 

olarak dezenfeksiyon işlemi gerekmektedir. Temizlik ve/ veya dezenfeksiyon sırasında araç iy ice 

havalandırılmalı ve işlemi uygulayan personel uygun kişisel koruyucu donanım kullanmalıdır. Araçta 

tutunmayı sağlayan direkler, koltuk başlık ve kolları, sürücü direksiyon simidi, vites kolu, düğmeler, giriş / çıkış 

yolu tutacakları, araç durdurma butonu gibi bölgeler her seferden sonra deterjan ve su ile silinmeli, günlük 

olarak da 1/100’lük çamaşır suyu karışımı ile dezenfekte edilmelidir. COVID 19 tanısı laboratuvar tarafından 

teyit edilmiş ve hastalık bulguları mevcut olan bir hastanın toplu taşıma aracına bindiği biliniyorsa sefer sonunda 

temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri tamamlanmalı ve aracın havalandırılması sağlanmalıdır18. 

8. Maske ve Eldiven Atıklarına Yönelik Tedbirler 
Tıbbî atıkların toplama ve bertaraf sürecinde herhangi bir aksaklık olmaması bu dönemde ayrı önem 

taşımaktadır. Süreç Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun şekilde sürdürülmeli ve özenle izlenmelidir.  

Maske ve eldiven atıklarının yönetimine ilişkin 08.04.2020 tarihinde yayımlanan genelgeye göre sağlık kuruluşu 

olmayan kurum, kuruluş ve işletmelerde bu atıkların diğer atıklardan ayrı şekilde biriktirilip, ayrı toplanması 

                                                             
17 İnternet: https://www.health.state.mn.us/communities/environment/risk/docs/guidance/cleanersinfo.pdf Erişim tarihi: 07.04.2020 
18 İnternet: https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/cleaning_guidance_public_transportation.pdf  Erişim tarihi: 05.04.2020 

http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/
https://www.health.state.mn.us/communities/environment/risk/docs/guidance/cleanersinfo.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/03/cleaning_guidance_public_transportation.pdf
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sağlanmalıdır. Atıkların biriktirildiği ekipmanın üzerinde sadece maske, eldiven ve diğer hijyenik maddelerin 

biriktirileceğini gösteren yazı ve görseller yer almalıdır.  Maske ve eldiven atıkları geçici depolama alanlarında en 

az 72 saat bekledikten sonra “diğer atık” olarak evsel atık kapsamında değerlendirilmelidir. Atıkların ayrı toplanıp 

geçici depolama alanına taşınması ve gerekli temizlik işleminin ayrı bir görevli personel tarafından kontrollü 

yürütülmesi sağlanmalıdır.  

Sağlık kuruluşlarında veya hastaların toplu olarak izlendiği özel izolasyon alanlarında hastaların enfeksiyöz 

atıkları "tıbbi atık" olarak yönetilmeli, bu atıklar diğer atıklarla kesinlikle karıştırılmamalıdır. 

Evlerden ve iş yerlerinden kaynaklanan tek kullanımlık maske, eldiven, mendil gibi kişisel hijyen malzemesi 

atıkları yırtılmaya dayanıklı plastik çöp poşetlerinde küçük miktarlar halinde toplanmalı, ağzı sıkıca kapatılan çöp 

torbaları daha sonra yırtılma riskine karşı ikinci bir torbaya konulmalıdır19. Toplama sırasında bulaş riskinden 

dolayı azamî dikkat sarf edilmeli, görevli personelin uygun kişisel koruyucu donanımı uygun şekilde kullanması 

sağlanmalı, personelin yeterli miktarda temizlik malzemesine ulaşımı sağlanmalıdır.  

Mümkünse COVID-19 atıklarını toplamakla görevli, yeterli eğitim ve kişisel koruma imkânlarının sağlandığı ayrı 

personel ve ekipler oluşturulmalıdır. Evlerde takibi yapılan COVID-19 şüpheli veya COVID-19 tanısı olan 

hastaların maske ve eldiven gibi atıkları için de olanaklı ise ayrı bir toplama sistemi oluşturulmalı, bu atıkların 

gelişigüzel yollara ve sokaklara atılmasının önüne geçilmelidir. Bu olanaklı değilse bu atıkların iki poşete 

konularak diğer atıklarla birlikte toplanması sağlanmalıdır.  

9. Su Kullanımı ve Atık Su Sistemleri 
Hijyen uygulamaları için vazgeçilmez bir kaynak olan su, hastalıkla mücadelede önemli bir yere sahiptir. Bu 

dönemde su arzının kesintisiz şekilde sürdürülmesi hayatî önem taşımaktadır. Su sistemine ilişkin kontroller 

düzenli şekilde yapılmalıdır. Bununla birlikte hijyen ilişkili kaygılar zaman zaman suyun ölçüsüz kullanımına sebep 

olmaktadır. Su savurganlığının önlenmesi amacıyla toplumun farkındalık geliştirmesine yönelik çalışmalar 

planlanmalıdır20. 

Atık sulardan COVID-19 bulaş riskine dair henüz net bir bilgi mevcut değildir. Fakat atık su sistemlerinden 

kaynaklanan damlacıklar sebebiyle bulaş olasılığı oldukça düşük görülmektedir. Yine de benzer bir koronavirüs 

tipi olan SARS’ın atık su sistemlerinde 14 güne kadar izole edildiği ve atık sudaki aerosollerle ilişkili bulaş 

meydana geldiği bildirilmiştir. Mevcut bilgilerimiz standart atık su klorlama uygulamalarının koronavirüsü etkisiz 

hale getirebileceğini göstermektedir. Bu amaçla COVID-19 hastalığının yaygın görüldüğü bölgelerde atık sular 

klorlanmalıdır. COVID-19 bulaşı için daha yüksek risk taşımaları sebebiyle atık su arıtma tesisinde çalışan 

personelin işleme uygun standart hijyen önlemlerini almaları ve kişisel koruyucu donanım kullanmaları önem 

taşımaktadır21.  

 

10. Morg ve Defin İşlemlerine Yönelik Alınacak Önlemler 
 

                                                             
19 İnternet: https://csb.gov.tr/maske-ve-eldiven-atiklarinin-bertarafi-icin-yeni-tedbirler-alindi-bakanlik-faaliyetleri-29734Erişim tarihi: 09.04.2020 
20 Güler Ç. Su Savurganlığını Azaltmaya Yönelik Uygulamalar. İçinde: Güler Ç, editör. Çevre Sağlığı (Çevre ve Ekoloji Bağlantılarıyla) 1 Cilt. Ankara; 2012. s. 
415–25. 
21 İnternet: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.html Erişim tarihi: 13.04.2020 
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COVID-19 bulaşını önlemek için cenaze ve defin işlemlerine yönelik ayrı önlemlere gereksinim duyulmaktadır. 

13.04.2020 tarihinde yayımlanan Bilim Kurulu Rehberi’nde morg ve defin işlemlerine yönelik bazı tedbirler 

açıklanmıştır. Bu amaçla; morg ve gasilhane çalışanlarına enfeksiyondan korunma önlemleri hakkında eğitim 

verilmelidir. Gasilhane çalışanlarına cenazenin bulaşıcı hastalığı olduğu hakkında bilgi verilmelidir. Cenaze yıkama 

sırasında eldiven, tıbbi maske, gözlük/siperlik ve su geçirmez önlük kullanılmalı, oluşan atıklar tıbbî atık olarak 

değerlendirilmelidir. Cenaze için dezenfeksiyon işlemine gerek yoktur. Cenaze yıkama sırasında tazyikli su 

kullanılmamalı, cenazenin yıkandığı alan işlem sonrası temizlenip 1/10’luk çamaşır suyu karışımı (10 litre suya 1 

küçük çay bardağı çamaşır suyu) ile dezenfekte edilmelidir. Cenaze sahipleri cenazeye yakın temasta 

bulunmamalı, sarılmamalıdır. Cenaze töreninde mümkün olduğunca az kişi bulunmalı ve sosyal mesafe 

korunmalıdır. Cenaze torbasına gerek yoktur. Cenaze normal şekilde kefenlenmeli ve standart tabutla 

taşınmalıdır. Özel bir mezarlığa ya da defin yerine kireç dökülmesine gerek yoktur. Cenaze kabre yerleştirilirken 

eldiven giyilmelidir22.  

Sonuç Olarak; 
COVID 19’dan korunmaya dair belediyelerin sorumlu olduğu bölgeler için bölgeye özel önlemler alınmalıdır. Bu 

önlemler kapsamında bölgeler risk açısından değerlendirilmeli ve temizlik ve/veya dezenfeksiyon uygulaması 

buna uygun olmalıdır. Uygulamayı yapacak personelin uygun kişisel koruyucu donanıma ulaşımı sağlanmalıdır. 

Halka açık yerlerde su ve sabuna ulaşım kolaylaştırılmalıdır. Temizlik uygulamasının yeterli olduğu bölgeler için 

dezenfektan kullanılmamalıdır. Deterjan ve dezenfektanların önerilen miktardan fazla kullanılmasının önüne 

geçilmelidir. Sprey şeklinde uygulamalar solunum sistemine olası olumsuz etkileri nedeniyle kamusal alanlarda 

tercih edilmemelidir. Çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileme potansiyeli sebebiyle dezenfeksiyon tüneli 

uygulamasından vazgeçilmelidir. Çevre ve yüzey temizlik ve dezenfeksiyonunda çevre ve insan sağlığı üzerine 

potansiyel etkileri düşük ürünler ve yöntemler tercih edilmelidir. Su savurganlığı önlenmeli fakat hijyen 

uygulamaları için suyun kesintisiz arzı garanti altına alınmalıdır. 
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