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BiRLiK VE FEDERASYONLARA 2020/32 sAYILl GENELGE

Bilindiği üzere; Çin'den tüm dünyaya yayllan Yeni coronavjrüs (covid-19) bir Çok ülkede ciddi sağlIk
sorunlarlna neden olmakta Ve ne yazlk ki bazl durumlarda ölümle sonuçlanmaktadlr. Yeni coronavirüs (corid_
19) solunum yolu enfeksiyonu yapan bir Virüs olduğundan, diğer solunum yolu Virüsleri gibi, aktiVitelerini ancak
insan ya da hayvanlarln canlı hüAreleri içinde sürdürebilmekte olup; enfekte kişilerin öksürme veya
hapŞlrmayla ortaya saçtığl damlaclklarln ortamdaki diğer bireylenn ağlz, burun Ve gözlerine temasıyia,
damlac|klarln yapıştlğl yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağ|z, burun Veya göze götürüImesiyle
bulaşabilmektedir. Yeni coronavirüs'te en çok karşlIaşllan belirtiler; ates. öksürük ve solunum sıkıntlsl oluo;
şiddetli Vakalarda zatürre, ağlr solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği Ve ölüm geliŞebilmektedir.

8u kapsamda: ülkemiz genelinde Yeni coronavarüs'e karşl önlemler arttlrllm|ş olup, teşkilatlmtz i|e
esnaf Ve sanatkarlarlmlzln da korunma Ve güVenlik önlemlerini arttlrmasl Ve kişjsel hijyen kurallarlna uymasl
gerekmektedir. ÖZellikle;

. El hijyenine önem Verilmelidir, Eller, tlrnak altlarl, parmak aralarl Ve ellerin ijze(i en az 20 saniye
boyunca sabun Ve sUyla iyice ylkanmall, sabun ve suyUn olmadlğl durumlarda alkol içerikli el
antiseptiği kullanllmalldIr.

. Hasta Veya hasta olduğu düşünülen kişilere 2 metreden fazla yaklaşılmamalldlr.

o Öksürme Veya hapşırma straslnda ağlz Ve burun tek kullanlmllk mendille kapatllmall, mendil yoksa
dirseğin iç kIsml kulIanllmalıdlr.

. olabildiğince kalaballk ortamlardan uzak durulmall, tokalaşma Ve sar|lmadan kaçlntlmalldlr.

. Et, yumurta gibi hayvansal gldalar iyice pişirilmelidir.

. koruma maksatlı kullanllan maskeler kirlendiğinde atllmall ve 1 günden fazla kullanIlmamalıdır.

. kapall alan|af slk slk havalandırllmalı ve ortak kullanlm alanlan güçlü
dezenfektanlarla temizlenmelidir,

. Bağışlkllk sistemini güçlendirmek için dengeli Ve sağllkll beslenilmeli, gldalar iüketilmeden önce iyice
ylkanrnaIldIr.

Kişisel hijyen Ve korunma yöntemleri toplum sağllğı ve güVenliği açlstndan büyük önem az
ettiğinden, Sağllk Bakanllğl'nln Yeni coronaVirüs (covid-19) hakklnda yaylnlamlş olduğu bilgilendirme
dokümanI da Web sitemizde yer almaktadlr.

Tüm teşkilatlmlzln, esnaf Ve sanatkarlar|mlzln Ve yak|n çevresinin, hem isverlerinde hem de
isverleri dlslnda belirtilen önlemleri almasl Ve bu önlemleri alışkanllk haıine getirme§, bir çok akut solunum
yolu enfeksiyonlannln bulaşma riskini azaltmaya yardlmcl olacaktlr.

Bilgilerinizi Ve hayati önem taşlyan bu konunun ilgili odalarlnlz araclllğlyla esnaf ve sanatkarlarlmlza
duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


