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Enfeksiyon

Semtomlar

Bu semtomlar varsa, telefonla 
Ev doktorunuzu ve sağlik 
müdürlügünü bilgilendiriniz

Sağlik müdürlügünü 

kimlerle temaziçinde

kişisel tespit

olasılıkta test yapılması

kuluçka dönemi

klasik

grip benzer

süresi 3 ile 5 saat

Sağlik müdürlü-
günü ve doktorla 
enfeksiyona karsi 
önlem alınir

ılaçlı tedavi

hasta karantina 
altina alinması

hapşirik, öksürük

hafif ateş, halsizlik, baş ağrısı, 
ishal

positiv

solunum yolu 
ile

basliça neden yok

2 ve 14 gün arasi



Size ve ailenize saglikli günler diliyoruz!Sevgili aileler,
sevgili hastalar ve müğteriler,

korona virüsü Covid-19 daha da yayılmaktadır. Bu arada, ilk vakalar 
Aşağı Saksonya‘da (Niedersachsen´da) biliniyor.

Bizi her gün çocuklarınızın ve ailenizin refahıni ve sağlığıni, aynı za-
manda kendinize de emanet ediyorsunuz. DRK bölge derneği Weser-
bergland e.V. olarak, sizi ve sevdiklerinizi mümkün olan en iyi bakımı 
sunmak için çalışıyoruz. Şu anda Corona virüsü daha yaygın olmasa 
bile tesislerimizin düzenli çalışmasını nasıl garanti edebileceğimize 
dair planlar üzerinde çalışıyoruz, böylece her zamanki uzmanlığımıza 
güvenmeye devam edebilirsiniz.

Çalışanlarımız doğal olarak en önemli hijyen standartlarına uymakta 
ve bunları günlük yaşamda çocuklarınıza ve ailelerinize iletmeleri için 
teşvik edilmektedir. Bunları sağ tarafta özetledik,  böylece evde uygu-
layabilirsiniz. Lütfen toplumumuzun yararina kurallara uyunuz.

Siz veya bir aile üyesinden enfekte olduğundan şüpheleniyorsanız, 
bekleme odasındaki diğer insanları tehlikeye atmamak için, telefonla 
doktorunuza başvurmalısınız. 
Diğer prosedür, „Corona virüsü: tarih ve mesaj zinciri“ diger 
sayfasındaki grafikte bulabilirsiniz.
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Elleri yüzümüzden 
uzak tutalim

Mesafeli durun

Evde hijyene dikkat 
ediniz

Giyeceklerinizi 
yüksek derece 
yikayaniz 

Düzenli elleri 
yikayalim

Elleri iyice yikayalim

Kol icine öksürmek ve 
hapsirmak gerek

Acik yaralari koruyun 

Yiyecekleri hijyenik 
olarak kullanın

Düzenli olarak hava-
landirin 


