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COVID-19 salgınının Türkiye’de başladığı ilk anda ‘dayanışma’ çağrısı ile 
bir araya gelen; sivil toplum örgütleri, sivil inisiyatifler, sosyal girişimciler, 
meslek mensupları, kamu ve özel sektör çalışanları ile birbirinden farklı 
alanlardan toplumsal sorunlara duyarlı gönüllülerin oluşturduğu bir sivil 
ağdır.



Sizi Koronavirüs ile tanıştırayım.
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İnsanların onunla ilk karşılaşması Çin'de oldu.

ÇİN
Wuhan
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Çinli bir doktor hastalıkları birbirine benzeyen 
insanları fark etti. 
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Pek çoğunun ateşi vardı. 
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Öksürüyorlar ve nefes almakta zorlanıyorlardı. 
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Çinli doktor onlara test yaptığında Koronavirüs’le 
karşılaştı.
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Koronavirüs gözle görünmeyecek kadar küçük.
Bizim gibi yürümesini sağlayan ayakları yok. 
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Kuşlar gibi uçmasını sağlayan kanatları da yok.  
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Ama Çin’den yola çıkıp başka ülkelere gidebildi.
Peki nasıl? 

Koronavirüs hapşırdığımızda, öksürdüğümüzde, 
hatta sadece konuşurken bile tükürüğümüzle 

başkasına sıçrayabiliyor.
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Sarıldığımızda ya da el ele tutuştuğumuzda da 
insandan insana bulaşabiliyor. 
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Bulaşınca da bizimle seyahat edebiliyor. 
Böylece uçağa, trene, otobüse binebildi. 

Dünyadaki pek çok ülkeye gidebildiği gibi bizim 
ülkemize de geldi. 
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Koronavirüs’ün ülkemize geldiği anlaşılınca okullar 
tatil edildi. 

Evden dışarı çıkmamamız gerektiği söylendi. 
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Parklarda, bahçelerde arkadaşlarınızla oynamayı 
özlüyor olabilirsiniz.

Ama bunlar hastalığın yayılmasını önlemek için 
alınan zorunlu önlemler.
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Tam şu anda dünyanın dört bir yanında bilim 
insanları Koronavirüs üstünde çalışıyor. 

Aşı ve ilaç üretmeye uğraşıyorlar.  
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Eskiden de böyle hastalıklar oldu ve bilim insanları 
onlara çare buldular. Bana göre onlar süper 

kahramanlar! Sen de Koronavirüs’e karşı bilim 
insanlarına yardım edebilirsin! Nasıl mı? 
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Yayılmasına engel olarak!

Bunun için yapabileceklerin şunlar:

1) Evden dışarı çıkma.
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2) Ellerini sabunla. Yirmiye kadar say. 
Sonra suyla yıka. Bunu sık sık tekrarla.

3) Gözlerine, burnuna, ağzına dokunma. 
Koronavirüs vücudumuza buralardan girebiliyor.
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4) Hapşıracağın ya da öksüreceğin zaman bir mendil kullan. 
Mendilin yoksa dirseğinin içine doğru hapşırabilir ya da 

öksürebilirsin.

5) Hasta gibi görünen biri varsa ona asla yaklaşma.
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Sağlıklı günlerde tekrar bir arada olabilmek için

UNUTMA:
1) Evden dışarı çıkma.
2) Ellerini sabunla. Yirmiye kadar say. Sonra suyla yıka. 
Bunu sık sık tekrarla.
3) Gözlerine, burnuna, ağzına dokunma. Koronavirüs 
vücudumuza buralardan girebiliyor.
4) Hapşıracağın ya da öksüreceğin zaman bir mendil 
kullan. Mendilin yoksa dirseğinin içine doğru 
hapşırabilir ya da öksürebilirsin.
5) Hasta gibi görünen biri varsa ona 
asla yaklaşma.


