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KOVIİD-19 (koronavirüs) nedir?  
 

KOVİD-19 – aynı zamanda SARS-CoV-2 olarak 
bilinen – damlacıklar yoluyla (diğer bir deyişle öksürme, 
hapşırma ya da yüzünüze dokunmayla) kolaylıkla bulaşan  
bir tip koronvirüsüdür.  
 

Enfeksiyon kapan insanların çoğunluğunda hafif hastalığa neden 
olur, ancak hastane bakımına ihtiyaç duyan insanlarda daha ağır 
hastalığa neden olabilir. 
 

KOVİD-19 hakkında daha fazla bilgi NHS UK websitesi: 
www.nhs.uk/coronavirus’de mevcuttur. 
 

Niçin taburcu ediliyorum?  
 

Sağlık bakımı ekibiniz vakanızı dikkatlice düşünmüştür ve eve ya 
da başka bir bakım ortamına emniyetli olarak dönebilecek kadar 
iyi olduğunuzu kabul etmişdir. 
 

Eve geldiğimde kendimi tecrit etmeli miyim?  
 

Kendini tecrit etmek herhangi bir nedenden dolayı evden 
ayrılmamanız ve KOVİD-19 olmanızdan veya olabileceğinizden 
dolayı başka insanl uzak durmanızdır. 
  

Acil servisden ya da acil bakım merkezinden taburcu edilen 
bütün hastalar belirtilerinin ya da positif test (sıyırma) neticelerinin 
gününden itibaren en azından 10 gün süre ile kendilerini tecrit 
etmelidirler. İlk yapılan testiniz hastanede yapıldıysa, sizin ile 
sadece testiniz positif ise irtibata geçeceğiz. Bu zamana kadar 
kendinizi tecrit etmelisiniz ancak 72 saatten sonra sizin ile irtibata 
geçilmediyse, testinizin negatif olduğunu varsayabilirsiniz ve 
kendinizi tecrit etmeye son verebilirsiniz. 

Tecrite son vermeden önce en az 48 saat belirtinizin olmaması 
da lazımdır.  

http://www.nhs.uk/coronavirus
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Bu tavsiye devamlı olarak gözden geçirildiğinden ve 
güncelleştirildiğinden daha fazla ayrıntılar için lütfen: 
www.nhs.uk/coronavirus websitesini ziyaret ediniz. 
 

Nasıl kendimizi tecrit edeceğiz  
 

 Herhangi bir sebeple evden ayrılmayarak, yiyecek 
satın almak için olsa dahi. 

 Evinizde jimnastik yaparak. 

 Evinizdeki diğer insanlardan iki metre uzakta durarak. 

 Ayrı bir odada uyuyarak ve havluları paylaşmayarak. 

 Yiyecek ve ilaç teslimatlarını sipariş vererek, ya da 
arakadaşlar veya aileden yardım isteyerek. 

 Evinize ziyaretçiler getirmeyerek. 

 Kapı kolları, elektrik düğmeleri, tuvaletler ve musluklar 
gibi sık sık dokunulan yüzeyleri daha sık temizleyerek. 

 

Ev halkımın mensupları kendilerini tecrit etmeli mi?  
 

Ev halkınızın mensupları da belirtilerinizin başlamasından itibaren 
14 gün süreyle kendilerini tecrit etmelidirler. Bu, KOVİD-19’un 
belirtilerinin ortaya çıkmasının 14 gün alabileceğinden dolayıdır. 
 
Eğer ev halkından biri belirtileri ortaya çıkarırsa, o durumda 
belirtilerinin birinci gününden itibaren en az 10 gün süreyle 
kendisini tecrit etmelidir.  
 
Tecrite son vermeden önce en az 48 saat belirtilerinin 
olmamasına da ihtiyaçları olacaktır.  
 
 

  

http://www.nhs.uk/coronavirus


 

6 
 

Kendimi ve başkalarını koronovirüsden nasıl 
korurum?  
 

 Aşağıda gösterilen adımları takip ederek ellerinizi  
en az 20 saniye yıkayınız: 
 

 
 

 Sabun ve su yoksa el antiseptiği kullanın.  

 Ellerinizi yıkamadan gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza 
dokunmaktan kaçının.  

 Öksürdüğünüz veya aksırdığınız zaman ağzınızı ve 
burnunuzu eliniz ile ya da kağıt mendille örtünüz. Ellerinizi 
daha sonra hemen yıkayın ve kağıt mendili çöpe atın.  

 Hasta veya KOVİD-19 belirtileri olanlar ile yakın temastan 
kaçınınvoid. 
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Uzaktan izleme: sanal KOVİD-19 koğuşu  
 
Evde iyiye gidip gitmediğinizi daha yakından izlemek isteyebiliriz. 
Bu, sağlık durumunuzdaki herhangi bir ağırlaşmayı kontrol 
etmemize ve iyileşmenizi izlemeye bize olanak tanıyacaktır.  
 

Durum bu olduğunda, size kalbinizin ne kadar 
attığını ve kanınızdaki oksijen seviyesini 
izlemenize yardım için evde bir nabız 
oksimetresinizin olmanızı ayarlayacağız. Bunun 
nasıl kullanılacağını size izah edeceklerdir.  
 

Sağlık durumunuzu kontrol etmek için size her 
gün telefonla arayacağız. Private(özel) ya da 
withheld (gizli) bir numaradan telefon çağrımızı lütfen bekleyiniz.  
 

Kendi başınıza iyileşmenize devam etmenizin güvenli olduğunu 
hissedinceye kadar sizi telefonla aramaya devam edeceğiz. 
 
Eğer sağlık durumunuz bozulursa, inceleme yapılması,  
ek testler olması ve muhtemelen hastanede kalmanız için  
sizden hastaneye geri gelmenizi isteyebilirizl.  
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Belirtilerim kötüye giderse ya da kaygılanırsam 
ne yapacağım?  
 
 

Eğer aşağıda belirtilenler olursa GP’nizi ya da NHS 111’i 
(çevrimiçi ya da telefon ile) arayınız:  

 Kendinizi giderek daha fazla kötü ya da iki veya daha 
fazla saat nefessiz hissetmeye başlıyorsanız. 

 Tuvalete ya da benzeri yerlere gitmek için yerinizden 
kalkarken nefes almakta zorluk çekiyorsanız. 

 Birşeyin yanlış olduğunu hissediyorsanız (genel halsizlik, 
aşırı yorgunluk, iştah kaybı, azalan idrar miktarı, yıkamak 
ve giyinmek ya da yemek pişirmek gibi basit görevlerde 
kendinize bakamamak).  

 
 

 
Eğer aşağıda belirtilenler olursa 999’a telefon edin:  
 

 Dinlenirken nefessizlik yüzünden kısa cümleleri 
tamamlayamamak. 

 Nefes almanız bir saat içinde birdenbire kötüleşiyorsa. 

 Veya ağır hastalığın bu genel belirtileri oluşuyorsa.  
 

Siz:  
o kan kusuyorsanız  
o mavi dudaklarınız ya da mavi yüzünüz varsa  
o soluk ya da lekeli ciltle soğuk ve terli hissediyorsanız  
o üzerinden bir bardak yuvarladığınızda rengi solmayan 

kızarıklığınız varsa 
o düşüyorsanız ya da bayılıyorsanız  
o tahrik oluyorsanız, kafanız karışıyorsa veya çok 

uyuşuksanız  
o işemiyorsanız ya da normalden az işiyorsunuz 
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Hangi belirtileri bekleyebilirim?  
 
KOVİD-19 nedeniyle rahatsız olmak size hem fiziksel hem de 
ruhsal olarak etkilemiş olabilir. Ev işi, yıkanma, giyinme ya da 
merdivenlerden çıkmak ve inmek gibi normal olarak yaptığınız 
şeyleri yapmak daha zor olabilir.  
 
Fiziksel belirtiler aşağıda belirtilenleri içerebilir:  
 

 ağır yorgunluk (bıkkınlık/enerji eksikliği olması) 

 devam eden nefessizlik 

 kas zayıflığı 

 süresi uzun öksürük 
 

İyileşmem ne kadar zaman alacaktır? 
 

Tam olarak iyileşmenin birkaç hafta ya da ay alacağını bulabilirsiniz 
bu da normaldir. Doktorunuzdan gelen tavsiyeleri takip etmeniz, 
belirtilerinizdeki değişikleri karşı uyanık olmanız önemlidir. 
 

Bizim tecrübemizden, başında KOVİD-19 olan hastaların 
birçoğunda aşağıda belirtilenleri buluyoruz: 
 

 4 hafta: kas ağrıları, göğüs sancısı ve salya üretiminin 
önemli miktarda azalmış olmalıdır  

 6 hafta: öksürme, nefessizlik önemli miktarda azalmış 
olmalıdır 

 3 ay: belirtilerin bir çoğu çözümlenmiş olmalıdır, ancak 
hastaların yine de ayakta duracak halleri olmayabilir  

 6 ay: hastanın yoğun bakım ünitesinde (ICU) çapraşık bir 
kalması olmadığı sürece belirtiler tamamiyle çözümlenmiş 
olmalıdır,  
 

Bunun sadece bir kılavuz olduğunu, ve iyileşmenin şahısdan 
şahısa değişeceğini lütfen gözönüne alınız. 
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Nasıl hissediyorum?  
 

Eve döndüğünüzde kendinizi yorgun hissedebilirsiniz ve bu 
anlaşılır birşeydir.  
 

Kaygılarınızı GP’niz (Aile Doktorunuz) ile lütfen görüşünüz. 
Tavsiye verebilirler ya da gerekli olursa daha fazla destek 
için sizi sevk edebilirler.  
 

Aşağıda belirtilen tavsiyeleri denemeyi de faydalı bulabilirsiniz: 
 

 Tempolu hareket etmeyi ve aktivitelerinizi daha 
yönetilebilir ufak işlere bölmeyi deneyiniz. 

 Kendiniz ile sabırlı olunuz ve işleri yapmak için 
kendinize zaman veriniz. 

 Enerjinizi muhafaza etmek için işleri planlayınız. 

 Başarılı olduğunuz işleri fark etmeyi deneyiniz. 

 Dinlenmek ve rahatlamak için kendinize zaman ayırınız. 

 Dinlenmenize yardım etmeyi amaçlayarak- sakin, 
rahatlatıcı ve huzur verici bir yer düşünmeye çalışınız. 

 

İlaçlar  
 

Reçeteli ilaçlarınızı almaya devam ediniz. Bu, hastaneye 
gelmeden önce almış olduklarınızı ve de yeni ilaçlarınızı içerir. 
Bazı yeni ilaçlar, antibiyotik gibi, kısa dönemli olabilir.  
 
Tekrarlı reçetelerinizi sipariş vermeyi hatırlayınız. Kendinizi tecrit 
ederken birisinden ilaçlarınızı gidip sizin için almasını isteyin ya 
da eczacınız ile bir evlere servis hakkında konuşunuz. Eczacıya 
ilaçlarınız ile ilgili tavsiye de sorabilirsiniz.  
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Sigara içmek 
 

Sigara içmek akçiğerleriniz zarar verebilir, bu da gelecekte 
enfeksiyonlara daha eğilimli olmanız anlamına gelebilir. Sizi 
yerel sigara içmeyi bırakma hizmetlerine ya da konuşmanız 
için GP’inize sevk edebiliriz. 
 

Daha fazla bilgi için, aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ediniz: 
www.nhs.uk/live-well/quit-smoking/nhs-stop-smoking-services-
help-you-quit 
 

Sağlıklı beslenme ve bol su içmek  
 

İyi beslenmeniz, kuvvetinizi eski haline döndürmek için 
yüksek proteinli gıdalar seçmeniz ve vücudunuz enfeksiyon ile 
mücadelesine yardım için su içmeye devam etmeniz önemlidir. 
  
Eğer kendinizi tecrit ediyorsanız, ailenizden, arkadaşlarınızdan 
ya da komşularınızdan alışverişinize yardım etmeyi isteyiniz, 
ya da alışverişinizi internet üzerinden sipariş ediniz. 
Yerel idarenizin size yardım için bir projesi olabilir. 
 
Size mevcut olabilecek yerel gıda ve destek hizmetleri ile ilgili 
daha fazla bilgiyi aşağıda verilen websitesinde bulabilirsiniz: 
www.royalfree.nhs.uk/covid-19-food-and-support-services  
 

Dinlenme ve iyileşme  
 

 Dinlenmek ve iyileşmek için kendinize zaman verin. 

 Diğerleri ile telefon, görüntülü aramalar ve e-posta 
ile iletişim halinde bulunun.  

 İyileşirken evde hoşlanabileceğiniz hobilerinizi düşünün. 

 Hergünkü faaliyetlerinize ağır ağır geri dönmeniz 
önemlidir, ancak bunu aceleye getirmeyin.  

 

http://www.nhs.uk/live-well/quit-smoking/nhs-stop-smoking-services-help-you-quit
http://www.nhs.uk/live-well/quit-smoking/nhs-stop-smoking-services-help-you-quit
http://www.royalfree.nhs.uk/covid-19-food-and-support-services
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Uyku uyuma 
 

Hastalığınız boyunca uyku uyuma düzeninizin bozulduğunu ve 
gündüzleyin uyuyabileceğinizi bulabilirsiniz. İyileşmeniz sırasında 
muntazam bir uyku düzenine geri dönmeyi amaçlamalısınız: 
 

 Alarmı kurun ve her gün aynı saatte kalkın. 

 Her gün aynı saatte yatağa gidin. 

 Yatağa gitmeden bir saat önce telefon, TV ve tabletler 
gibi ekranlardan kaçınınız. 

 Çay, kahve, cola ve enerji içikileri gibi kafeinli içkilerden 
kaçınınız.  

 Mümkün ise biraz güneş ışığı almaya çalışın, ancak 
kendini tecrit etme ile ilgili yönlendirmeyi kesinlikle takip 
ediniz.  

 Uyku uyuduğunuzun yerin darmadağınık olmadığını 
ve doğru oda sıcaklık derecesinin doğru derecede 
olmasını temin ediniz (16-180C tavsiye edilmektedir). 

 

Aktif kalmak 
 

Yapabileceğiniz kadar aktif kalmanız önemlidir. Her gün 
muntazam ve hafif antreman büyük bir fark yaratabilir.  
 

Zaman içinde yapabildiğinizi ağır ağır ve istikrarlı bir şekilde 
arttırı. Bu, formda olma düzeylerinizi tedrici olarak arttıracaktır.  
 

Kendini tecrit etme sürenizi bitirdiyseniz ve kendinizi iyi 
hissediyorsanız dışarıda antreman ve yürüyüşe çıkmak, koşu 
yapmak ya da bisiklete binmeyi isteyebilirsiniz. Sosyal mesafeyi 
korumayı ve hükümetin yönlendirmesini takip etmeyi hatırlayınız. 
Alternatif olarak evde antreman yapmayı arzu edebilirsiniz.  
 

Eğer tamamiyle iyileşmediyseniz ya da endişeleriniz var ise, 
herhangi bir antremana başlamadan önce bunları GP’niz ile 
görüşmeyi arzu edebilirsiniz. 



 

13 
 

Gücünüzü eski haline döndürmek için yapabileceğiniz düşük etkili 
antremanların tavsiyesini de broşürümüzdeki ‘Physiotherapy: 
treatment and rehabilitation for viral infections (including 
COVID-19)’de takip edebilirsiniz . Bu, yanda gösterilen web 
sitesinde mevcuttur.: www.royalfree.nhs.uk/covid19-leaflets 
 

Nefessizliği yönetme  
 

KOVİD-19’dan sonra nefessizlik hissetmek sıkça rastlanan 
birşeydir. Bu, zaman içinde zindeliğinizin artması ile beraber 
ağır ağır iyileşecektir.  
 

Nefes alma egzersizleri nefessizliğinizi yönetmenizde size 
yardımcı olabilir. Bu egzersizleri günde iki kere yapmayı 
deneyiniz. Egzersizleri daha sık yapmaya ya da kendinizi 
daha rahatsız hissettiğinizde veya daha fazla balgam 
olduğunda daha kısa seanslarda yapmaya ihtiyacınız olabilir.  
 

 Nefes alma kontrol tekniği: Burnunuzun içinden nefes 
alıp ve daralmış dudaklarınızın içinden dışarı nefes 
vererekten nefes almanızı kontrol etmeyi uygulayın.  

 Dikdörtgen nefes: Bir dikdörtgen şekle (örneğin pencere, 
kapı ya da TV) bakın. Dikdörtgenin kenarlarını gözleriniz 
ile takip edin ve kısa kenarlarında nefes alın ve uzun 
kenarlarında nefes verin.  

 
 
 

 

 
 
 

Nefes al Nefes al 

Nefes ver 

Nefes ver 

http://www.royalfree.nhs.uk/covid19-leaflets
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Nefessizliğinizi rahatlatmak için aşağıdaki pozisyonları deneyin 
ve yukarıda gösterileni uygulayın: 
 

 Bir sandalyeye oturun ve ellerinizi kalçanızın üzerine 
koyarak öne doğru eğilin ve dışarı doğru iç çekin. Bir 
masa ya da iskemle üzerine abanarak da deneyebilirsiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bunun yerine, ayakta dururken, bir duvara karşı, 
ayaklarınızın hafifçe aralıklı ve duvardan ötede 
olarak, geriye ya da yanlamasına yaslanın. 
Kollarınızı yan tarafınıza koyun ve ağır ağır 
nefes alıp verin. 

 
 
 
 

Yetkili Fizyoterapistler Derneğinin Solunum Bakımı İle İlgili Görüntüleri:  
Broşür No. GL-05 
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Daha fazla bilgi  
 

Belirtilerinizi yönetmek ile ilgili güncel tavsiye için, 
aşağıda gösterilen websitelerine lütfen bakınız:  
 
NHS UK 
KOVID-19 testi yapılması, kendini tecrit, belirtilerinizi tedavi 
etme hakkında bilgiler ve fazlası:  
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/  
 
Lancashire Teaching Hospitals NHS Trust 
https://covidpatientsupport.lthtr.nhs.uk/#/  
 
Asthma UK and British Lung Foundation 
KOVİD-19 olduktan sonra nefes alma zorlukları olan insanlar, 
ve ailelerin fertleri ve bakıcıları için bilgi ve destek: 
www.post-covid.org.uk/get-support  
 
Your COVID-19 recovery: NHS 
KOVİD-19’dan iyileşmenizin bağlamında ne bekleyebileceğiniz 
hakkında ayrıntılı tavsiye: www.yourcovidrecovery.nhs.uk  

 
Royal Free London 
KOVİD-19 bilgi imkanlarımız buradan indirilebilir: 
www.royalfree.nhs.uk/covid19-leaflets  
 
Gıda ve malzemeler bilgisi desteği burada bulunabilir: 
www.royalfree.nhs.uk/covid-19-food-and-support-services  
 
 
 
 
 
 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
https://covidpatientsupport.lthtr.nhs.uk/#/
http://www.post-covid.org.uk/get-support
http://www.yourcovidrecovery.nhs.uk/
http://www.royalfree.nhs.uk/covid19-leaflets
http://www.royalfree.nhs.uk/covid-19-food-and-support-services
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Bu broşürü yükleyin  
Bu broşürü bu QR kodunu tarayarak, ya da websitemizi ziyaret 
ederek yükleyebilirsiniz: www.royalfree.nhs.uk/covid19-leaflets 

 
 
 
 
 
 

 
Geri bildiriminiz 
Bu broşür hakkında herhangi bir geribildiriminiz varsa  
ya da bunun için bir referans listesi isterseniz: 
rf.communications@nhs.net e-posta adresine lütfen yazınız. 
 

Alternatif formatlar 
Bu broşür büyük yazılı olarak da mevcuttur. Braille, İngilizce 
hariçinde başka bir dilde ya da sesli olarak başka bir formatta 
isterseniz, personelden birine lütfen sorunuz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Royal Free London NHS Hastanesi 
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