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EVDE TAKİBİ YA DA BAKIMI GEREKEN COVID-19 HASTALARI YA DA TEMASLILARI İLE 

İLGİLİ NELERE DİKKAT EDELİM? 

 
Hastalık şüphesi bulunan ya da hastalık tanısı alan ve hastanede izlenmesi gerekmeyen durumlarda ev 
ortamında hastaların takibi gerekebilir. Bunun yanında bir COVID-19 hastası ile temas edenler virüsün bulaşma 
ihtimali nedeniyle önlem olarak 14 gün süreyle izlenmekte ve evden çıkmamaları gerekmektedir. Bu bakımdan 
gerek hastalar gerekse de temaslılar için dikkat edilmesi gereken birçok nokta bulunmaktadır. Bu noktalar 
aşağıda belirtilmiştir: 1,2,3,4,5,6 

 
✓ Evde izlemi gereken bireyler evde başta Aile Hekimleri olmak üzere sağlık ekipleri tarafından takip 

edilmektedir. Öncelikle evde hasta kişinin bulguları dikkatle izlenmeli, aile bireyleri hastalık bulguları 

hakkında bilgilendirilmeli, hastanın durumu ağırlaştığında ve belirtiler arttığında sağlık kuruluşu haberdar 

edilmeli ve 112 aranmalıdır.  

✓ Hasta kişi ya da temas şüphesiyle takibi yapılan kişi sağlık ekipleri tarafından kendisine iletilen süre 

boyunca kesinlikle evden çıkmamalıdır.  

✓ Eve ziyaretçi kabul edilmemelidir.  

✓ Hastanın ev içindeki hareketi olabildiğince sınırlı olmalıdır. 

✓ Diğer aile üyeleri mümkün olduğunca hastadan ayrı alanları kullanmalıdır. Virüsün evde başkalarına 
bulaşmasını engellemek için evde takipli hastalar mümkünse diğer kişilerden farklı bir odada, bu mümkün 
değil ise iyi havalanan bir odada oturmalı, odada diğer kişilerden en az 1 metre uzakta olmalıdır ve tıbbi 
maske takmalıdır. Maskenin nemlenmesi halinde maske maskenin ön bölümüne dokunulmadan yenisi ile 
değiştirmeli, kullanılan maske bir naylon torbaya konup kapatıldıktan sonra çöpe atılmalı ve eller 
yıkanmalıdır. 

✓ Özellikle evde yaşayan 65 yaş üstü ve/veya COVID-19’un ağır seyretmesine neden olabilecek risk faktörü 
olan kişiler mümkünse hasta kişiler ile aynı evde bulunmamalı ya da temas riski en aza indirilmelidir. 

✓ Hasta diğer kişilerle aynı odada bulunmak durumunda kaldığında mutlaka maske takmalı, solunum sistemi 

bulgularından dolayı bu mümkün değilse odada bulunan diğer kişiler maske takmalıdır. 

✓ Hasta ve diğer aile üyeleri için kişisel koruyucu donanım (en azından maske ve eldiven) temin edilmeli, 

evde izolasyon önlemlerine uygun ortam hazırlanmalıdır (havalandırma, el hijyeni için gereki altyapı, kâğıt 

havlu ve tek kullanımlık mendil gibi diğer hijyenik önlemler). 

✓ Hasta ve temaslıların bardak, tabak, havlu gibi eşyaları ayrı olmalı ve bu ve benzeri kişisel eşyaları başkaları 
kullanmamalıdır. Bu eşyaların kullanım sonrasında uygun aralıklarla su ve deterjanla yıkanması yeterlidir. 

✓ Hastaların kullandığı kıyafet, çarşaf ve nevresim gibi tekstil ürünleri 60- 90°C’de normal deterjan ile 

yıkanmalıdır. 

✓ Ev içinde olanaklıysa hastanın ayrı yatak odası, tuvalet ve banyosu olmalıdır. Bu olanklı değilse tuvaket ve 
banyo temizliğinde aşağıda belirtlen temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları aksatılmadan yapılmalıdır.  

 
1 İnternet: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-prevent-spread.html Erişim tarihi: 01.04.2020  
2 İnternet:https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-
disinfection.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fcleaning-disinfection.html  Erişim tarihi: 
01.04.2020 
3 İnternet:https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19 Erişim tarihi: 02.04.2020 
4 İnternet: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf Erişim tarihi: 02.04.2020  
5 İnternet:http://www.hastane.selcuk.edu.tr/dosyalar/enfeksiyon/camasirsuyu.pdf Erişim tarihi: 02.04.2020  
6 İnternet: https://covid19.tubitak.gov.tr/sites/default/files/docs/2020-03/covid19-evde-hasta-izlemi-25032020.pdf.pdf Erişim tarihi: 02.04.2020 
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✓ Ev ortamı başta hastanın kullandığı oda olmak üzere sık sık ve iyi bir şekilde havalandırılmalıdır. Özellikle 

ortak kullanılan alanlar, tuvalet, banyo daha sık havalandırılmalıdır.  

✓ El hijyeni uygulamalarının sıklığı artırılmalıdır (Su ve sabunla en az 20 sn ya da ellerde görünür kirlilik yoksa 

en az %60 konsantrasyonda alkol içeren el dezenfektanı ile ellerin tamamı ıslanana kadar). 

✓ Kirli ellerle göz, burun ve ağza temastan kaçınılmalıdır. 

✓ Banyo ve tuvaletler günde en az bir kez sulandırılmış çamaşır suyuyla (1/100, 1 ölçü çamaşır suyu 100 ölçü 

su) temizlenmelidir. Eğer hasta bireye özel bir banyo yoksa her kullanım sonrası hasta birey tarafından 

temizlik ve/veya dezenfeksiyon yapılmalıdır. Bu da sağlanamıyorsa temizliği yapacak kişi banyo ve tuvaletin 

kullanılmasından sonra mümkün olduğunca bekleyip sonra temizlik/dezenfeksiyon yapmalıdır.  

✓ Kritik olmayan zeminlerin temizliği deterjan ve su ile yapılıp, ardından su ile durulanmalıdır. Eğer yüzeyler 

kirliyse önce su ve deterjanla temizlik, ardından dezenfeksiyon yapılmalıdır. Temizlik için deterjan ve su, 

dezenfeksiyon için sulandırılmış (1/100, 1 ölçü çamaşır suyu 100 ölçü su) çamaşır suyu ya da en az % 60 

konsantrasyonda etil ya da izopropil alkol kullanılmalıdır (1/100’lük ölçü için 5 litre suya yarım çay bardağı -

50 ml- çamaşır suyu yeterlidir. Ya da bu miktar 10 litre suya küçük bir çay bardağı çamaşır suyu biçiminde 

kullanılabilir). Bu uygulamalar sırasında ortam havalandırmasına dikkat edilmeli ve eldiven kullanılmalı, 

çamaşır suyu deriye temas etmemelidir. Hastanın solunum yolu sekresyonları veya vücut çıkartıları ile 

kontamine olması mümkün olan tüm yüzeylerin sulandırılmış çamaşır suyuyla (1:100 normal sulandırmada) 

temizliği yeterlidir ancak belirgin şekilde kirlenme olduğunda kullanılacak çamaşır suyu ölçüsü 1/10 olacak 

şekilde arttırılabilir. Bu amaçla (1 litre suya bir çay bardağı çamaşır suyu karıştırılabilir.   

✓ Hastanın vücut çıkartılarıyla temas etmesi gereken bireyler maske ve eldiven kullanmalı, işlemden hemen 

sonra ilk önce eldiven çıkarıp atılmalı ve eller yıkanmalı sonra maske çıkarıp atılmalı sonra tekrar eller 

yıkanmalıdır. 

✓ Yüksek temas riskli bölgeler (telefon, klavye, kumanda, masa, kapı kolu, kulp, ışık vb. düğmeler/anahtarlar, 

tırabzanlar, musluk, lavabo, evye, mutfak tezgâhı, tuvaletler ve banyo armatürleri) günlük olarak 

temizlenmeli ve/veya dezenfekte edilmelidir. Gerekirse temizlik sıklığı artırılmalıdır. 

✓ Hastanın balgamı vb. ile kirlenmiş çamaşır ve çarşaflar hemen değiştirilmeli ve yıkanmalıdır. Kirli eşyalar tek 

kullanımlık eldiven yardımıyla vücuttan uzakta tutularak yıkamaya götürülmelidir. Eldivenler atıldıktan 

sonra eller yıkanmalıdır. 

✓ Tek kullanımlık eldiven, maske ve diğer bulaşma riski olan atıklar genel ev atıklarından ayrı yerde muhafaza 

edilmelidir. Bu malzemeler çöpe atıldıktan hemen sonra eller yıkanmalıdır. 

✓ Hastanın evcil hayvanlarla temas etmemesi sağlanmalıdır. 
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