10

COVID-19 Sözlügü
Pandemi: Bulaşıcı bir
hastalığın dünya çapında
yayılmasıdır. Bir hastalık ile
ilgili pandemi ilan edilmesini
sadece Dünya Sağlık Örgütü
yapabilir.
Endemik hastalık: Bulaşıcı bir
hastalığın bir bölgede ya da ülkede
sürekli görülmesidir.

COVID-19: COronaVİrus Disease kelimelerinin
harfleri ve 2019 yılında ortaya çıkmış olması
nedeniyle yılın belirtildiği hastalığın kısaltmasıdır.
Bu hastalığa neden olan virüs SARS-CoV-2’dir.

SARS-CoV-2: Genetik yapısı SARS koronavirüsü
ile % 80 benzer olan virüstür. SARS: Severe Acute
Respiratory Syndrome –Şiddetli Akut Solunum
Yolu Sendromu- anlamına gelir. CoV-2 ise
coronavirus 2 –koronavirüs 2-‘nin kısaltmasıdır.

İzolasyon: COVID-19 hastası bir kişinin
hastalığı başkalarına bulaştırmasını önlemek için
yakınındakilerden, aynı evde beraber yaşadığı
kişilerden uzak durması, ASLA hiç kimse ile temas
etmemesidir. Aynı odada olmamak, aynı odada
olduğunda uzak durmak ve maske kullanmak,
başka insanların oldukları yerlere gitmemek gibi.
Bunun için gerekirse belirlenen süreyi sadece bir
odada kalarak geçirmek gerekebilir.

Bulaş / Bulaşma Riski: Bulaşıcı bir hastalığın
bir kişiden diğer kişi veya kişilere geçme olasılığıdır.
Koronavirüs solunum yolu ile bulaşan bir hastalıktır.
Hasta kişi hapşırık, öksürük hatta konuşma ile virüs
taşıyan damlacıkları etrafa saçar.

Yakınında olan hasta olmayan kişi de
solunum ile virüsü alır. Bulaşma riskini
azaltmak için kesinlikle maske kullanmak
gerekir. Uzak durmak da virüsü alma riskini
azaltır.

Entübe Hasta: Solunum cihazına
bağlanmış hastadır. Bu kişinin solunum
cihazı olmadan rahat nefes alıp veremediği
anlamına gelir.

Temaslı: COVID-19 hastasıyla aynı ortamda
bulunmuş kişidir. Bu kişiler düşük riskli ve
yüksek riskli temaslı kişiler olarak ikiye ayrılır.
Yüksek Riskli Temaslı, COVID-19 hastasıyla 1
metreden daha yakın mesafede 15 dakikadan
uzun süre maskesiz yüz yüze durmuş ya da
konuşmuş kişi olarak tanımlanır.
Düşük Riskli Temaslı ise aynı mesafe ve
sürede hasta kişi ile maskeli yüz yüze durmuş
ya da konuşmuş kişidir.

Filyasyon: Bir hastalığın kaynağını ve
nasıl yayıldığını anlamak için hasta kişi ya
da yakınları ile yapılan incelemedir. Ayrıca
hastanın temas ettiği kişiler tespit edilir.
Hasta kişinin sağlığı da kontrol edilir.

Karantina: COVID-19 hastası bir kişi ile
temas etmiş birinin, belli bir süre evde ya
da belirlenen yerde herkesten KESİNLİKLE
uzak kalmasıdır. Temas eden kişide belirtiler
olmasa da virüs bulaşmış olabilir. Temaslı kişi
karantinada kalmazsa virüsü başka kişilere
bulaştırabilir. Belirlenen sürede karantina
altındaki kişinin herhangi bir rahatsızlığının
ortaya çıkıp çıkmadığı takip edilir.

Bağışıklık: Bir kişiye SARS-CoV-2 virüsü
bulaştıktan sonra kişinin bağışıklık sisteminin
ürettiği hücrelerin, virüsle baş etmek için
geliştirdiği dirençtir. Bu direnç belirli bir
süre devam eder. Aynı direnç aşı ile de
geliştirilebilir.
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Toplum Merkezlerinin ve Yerel İnisiyatiflerin Desteklenmesi Yoluyla Türkiye’deki Mülteciler ve Ev Sahibi
Topluluklar İçin Sosyal Hizmetlerin Geliştirilmesi projesi, Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Biriminin (ECHO)
müşterek finansmanıyla, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) tarafından
yürütülmektedir. Bu broşür, Avrupa Birliği’nin maddi desteğiyle yürütülen insani yardım faaliyetlerini
kapsamaktadır. İçerik tamamıyla Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
sorumluluğu altındadır. Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa
Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir ve görevlendirici kurumlar bu belgenin içeriğine
dayanılarak gerçekleştirilen hiçbir kullanımdan sorumlu tutulamaz.

