
COVID-19 ve 
Gıda Hijyeni

Yemek hazırlarken ve yemek 
yerken nelere dikkat edilmeli? 

COVID-19’un yemeklerle 
bulaştığına dair bir veri 
bulunmamaktadır, ancak 
yemekleri hazırlarken gerekli temiz 
ortamın sağlanması için yemekleri 
hazırlamadan önce ve hazırladıktan sonra 
ellerinizi yıkayın! 

COVID-19, hastanın hapşırık ya da öksürüğünden, 
ağız ve burnundan havaya karışan damlacıklardan 
bulaşıyor. 

COVID-19
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Market alışverişi sonrasında eve geldiğinizde, 
birçok kişinin dokunmuş olduğu paketli 
ürünlerin su ve sabunla silinmesi yeterlidir! 
Gıda hijyeni için paketli ürünleri ve çiğ 
ürünleri buzdolabında ayrı yerlere koyun. 

Meyve ve sebzeleri yıkarken 
deterjan ve benzeri ürünleri 
kullanmayın! 

Çiğ gıdaları deterjan ile yıkadıktan sonra 
su ile durulasanız bile bir miktar deterjan 

üzerlerinde kalır ve sağlık sorunlarına 
neden olabilir. Çiğ sebze ve 

meyveleri karbonatlı suda 
bekletmek tarım ilaçlarından 
temizlemek için etkilidir. 
Karbonatlı suda beklettiğiniz 

çiğ yiyecekleri bol su ile 
yıkayın. Salata ve benzeri çiğ 

gıdaları mümkün oldukça evde hazırlayın 
ve evde tüketin. 

Yemek hazırlarken gıda hijyeni için pişmemiş 
et, balık, tavuk ve benzeri ürünler ile diğer 
çiğ ürünler için farklı kesme tahtaları kullanın. 
Daha önce pişirdiğiniz bir yemeği ısıtırken 
mümkünse kaynamasını ya da tekrardan 
pişme sıcaklığına gelmesini sağlayın! 

Satın aldığınız 
paketli ürünleri su 
ve sabunla silmek 

yeterlidir.



Yemekte kullandığınız tabak, 
çatal, bıçak ya da benzeri 
ürünleri kesinlikle çamaşır 
suyu ve benzeri deterjanlarla 
yıkamayın! Ne kadar bol su 
ile yıkasanız da kimyasalların bir 
kısmı tabak, çatal, bıçak ya da bardakta 
kalır. Bu şekilde kimyasalların yemek yolu 
ile vücudunuza girmesine neden olursunuz. 
Bu hem sizin hem de ailenizin farklı sağlık 
sorunları yaşamasına neden olabilir!

Dışardan yemek ısmarladığınızda paketi 
teslim aldıktan sonra torbasını, kutusunu atın 
ve ellerinizi yıkayın. Yemeği temiz bir tabağa 
aktarın ve yemeğin getirildiği paketi de çöpe 
atın. 

Ellerinizi temizlemek için temizlik deterjanı 
ve benzeri ürünleri kullanmayın! el hijyeni 
için ellerinizi su ve sabunla yıkamak yeterlidir! 
eğer su ve sabun yoksa el dezenfektanı ya 
da kolonya kullanabilirsiniz. el temizliği için 
deterjan kullanımı deride kuruluk, egzema ve 
sonrasında elde yaraların oluşması gibi sağlık 
sorunlarına neden olabilir.

Meyve ve sebzeleri 
yıkarken deterjan 
ve benzeri ürünleri 

kullanmayın!



Evde COVID-19 hastası varsa yemeklerde 
neye dikkat edilmeli?

evde COVID-19 hastası ile yaşıyorsanız, 
hasta yattığı odada yemek yemeli ve ortak 
alanlarda maskesiz bulunmamalıdır. eğer 
ayrı bir hasta odası yoksa, ortak alanda 
en az 1,5 metre mesafe ile oturmalı, çatal, 
bıçak, tabak, bardak gibi malzemeler ortak 
kullanılmamalıdır. Yemek malzemeleri, 
su ve sabunla ya da bulaşık makinesinde 
yıkanmalıdır. Hastanın kullandığı yemek 
malzemelerini yıkadıktan sonra ellerinizi 
tekrar sabunla yıkayınız. 

Hastanın kullandıktan sonra atılan kaşık, 
çatal, bıçak ve tabak kullanması en 
güvenlisidir.
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