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YENİ KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) VE KORUNMA 

TAKSİ, DOLMUŞ VE OTOBÜS ŞOFÖRLERİ İÇİN ÖNERİLER 

 

 
Koronavirüs nedir? 
 
Koronavirüsler hastalık yapan geniş bir virüs ailesidir.  
 

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedir? 
 
Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılı Aralık ayında solunum 
yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) bulunan hastalarda yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 
2020’de tanımlananan bir koronavirüsün neden olduğu bir hastalıktır.1 
 
 

Koronavirüs nasıl bulaşır? 
 
Koronavirüs “damlacık yolu” ile bulaşmaktadır. Damlacıklar, hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla 
ortama saçılmaktadır. Damlacıkların bulunduğu yüzeyle ellerin temas etmesi sonrasında ellerin ağız, 
burun ya da göz teması ile hastalık bulaşmaktadır.2  
 

Koronavirüs belirtileri nelerdir? 

Yeni Koronavirüs enfeksiyonunda hastalanan kişilerin %80'i hastalığı hafif geçirmektedir ve belirti 
vermeyebilmektedir. Hastaların %20’sinin hastane koşullarında tedavi edilmesi gerekmektedir. 
Hastalığın en yaygın belirtileri ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Farklı belirtilerin olduğu da 
bilinmektedir.1 
 

Taksi, dolmuş ve otobüs şoförlerine yönelik öneriler var mıdır?  
 
Evet. Toplumda pek çok ortamda risk grupları dahil korunma önlemlerinin yanı sıra taksi, dolmuş, otobüs 
şoförlerinin dikkat etmeleri gereken konular olabilir. Bu öneriler aşağıda sıralanmıştır: 
 

 Yapılan her seferden sonra temizlik ve dezenfekte işlemlerinin titizlikle yapılması, 
 Şoförlerin ve yolcuların el hijyenine önem verilmesi; ellerin en az 20 saniye boyunca sabun ve 

                                                           
1 [Internet] https://covid19.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf Erişim: 25.03.2020. 
2 [Internet] https://covid19.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yeni-koronavirus-hastaligi-nasil-bulasir Erişim:25.03.2020. 
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suyla iyice yıkanması, sabun ve su olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılması,  
 Mümkünse temizlik için dezenfektan ve kolonya bulundurulması,  
 Öksürme ya da hapşırma sırasında ağız ve burnun tek kullanımlık mendille kapatılması, mendili 

başkalarına zarar vermeyecek şekilde atılması, mendil yoksa giysi bulunan dirseğin iç kısmının 
kullanılması, 

 Kalabalık ortamlardan uzak durulması, tokalaşma ve sarılmadan kaçınılması, 
 Kapalı alanların sık sık havalandırılması ve ortak kullanım alanlarının temizlenmesi, 
 Mola saatlerine uygun molaların yapılması, 
 Sağlıklı beslenmeye özen gösterilmesi, gıda hijyenine dikkat edilmesi, 
 Her koşulda bırakılması önerilen tütün ürünleri ile ilgili olarak; hastalığın seyrini ağırlaştırması 

nedeniyle bu ürünlerin kullanılmaması, kullanılıyor ise bırakılması 
 

Yeni Koronavirüs Hastalığı ile mücadele kapsamında; T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 24.3.2020 tarihinde 
yayınlanan Genelgeye göre; ülkemizde şehirlerarası otobüslerde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma 
kapasitesinin yarısı kadar yolcu kabul etmeleri ve yolcuların temasını engelleyecek şekilde oturma düzeni 
ayarlanması gerektiği belirtilmiştir.3 Bu kuralın ihlal edilmeden %100 uygulanması birey ve toplum sağlığı 
için son derece önemlidir. Bütün taşıma araçlarında mesafenin herkesin sağlığını koruyacak bir bakış 
açısıyla organize edilmesi uygun olur. 

                                                           
3 [Internet] https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-salgini-ile-mucadele-kapsaminda-marketlerle-ilgili-ek-genelge.  Erişim: 
25.03.2020. 
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