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YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) İLE İLGİLİ GÜNCEL PAYLAŞIMLAR 

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) ile ilgili toplumda var olan yanlışları düzeltme sorumluluğumuz 
bulunmaktadır. Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü resmi web sitesinden de duyurularak gündeme taşınan 
güncel bilgiler aşağıdadır:1 

A. Yanlış bilgi mücadelesi ile ilgili… 

Bilgi kirliliği/yanlış bilgi konusunda Dünya Sağlık Örgütü tarafından aşağıda yer alan görsel 
yayınlanmıştır. Orijinal dokumana https://www.who.int/images/default-source/health-
topics/coronavirus/spothlight-missinformation.tmb-1920v.png?sfvrsn=d8631afa_11 adresinden 
erişilebilmektedir.  

Kırmızı renk, dikkat edilmediğinde yanlış bilginin yayılımını işaret etmektedir. 

Gri renk bilgilerin kontrolü halinde yanlış bilginin yayılımının kontrol edilebildiğini göstermektedir.  

 

Görselden de anlaşılacağı üzere yanlış bilginin yayılımı kontrol edilebilir, önlenebilir.  

 
1 Internet https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters#5g Erişim: 
21.6.2021. 
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B. Alkol bazlı dezenfektanlarla ilgili… 

Bilindiği üzere COVID-19 ‘dan korunmak için elleri sık sık yıkamak önerilmektedir. Bu konuda çok sayıda 
dokuman üretilmiştir.2 Su ve sabuna ulaşılamadığı kimi durumlarda alkol bazlı el dezenfektanların da 
kullanılabileceği pandeminin başından bu yana öneriler arasındadır.  

Dünya Sağlık Örgütü, alkol bazlı dezenfektanların antibiyotik direnci oluşturmadığını, doğru ve önerildiği 
şekilde kullanımın güvenli olduğunu ifade etmektedir. Dezenfektanların içeriğinde yer alan az miktarda 
alkol dışardan, cilt yoluyla emilir ve çoğu ürün cilt kuruluğunu azaltmak için bir yumuşatıcı da içerir. Bu 
uygulamalara bağlı yan etkilerin nadir görüldüğü belirtilmektedir. 

Kullanılan alkol bazlı dezenfektanın miktarı önemlidir. Dezenfektan avcun içine alınır, eller kuruyana 
kadar doğru teknik kullanılarak eller birbirine sürtülür. Tüm uygulama 20-30 saniye sürmelidir.  

C. Eldiven kullanımı ile ilgili… 

COVID-19 bulaşını önlemede elleri sıklıkla yıkamak güvenlidir. Eldiven takmak, mikropları bir yüzeyden 
diğerine taşıma ve eldivenleri de çıkarırken elleri kirletme riskini barındırmaktadır. Dolayısıyla, topluma 
yönelik olarak, bireylerin COVID-19’dan korunmak için eldiven takması önerilmemektedir. Eldivenin 
sağlık çalışanları tarafından sadece belli görevleri sürdürürken takıldığı, takılması gerektiği işaret 
edilmektedir. 

 

 
2 Internet https://www.who.int/southeastasia/news/detail/15-10-2020-handwashing-an-effective-tool-to-prevent-covid-
19-other-diseases Erişim:22.6.2021. 
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