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Coronavirus salgını yaygınlaşmadan, 
doğru hijyen yöntemleri uygulayarak 

kendinizi ve sevdiklerinizi koruma altına 
almanız mümkün.



2019-nCoV

NOVEL

NEDİR?

Ani, 
yüksek ateş Öksürük Tıkanık burun,

Burun akıntısı

İlerleyen vakalarda
akciğerlerin iltihaplanması 
anlamına gelen pnömoni gelişiyor.

Boğaz
ağrısı

Baş ağrısı Kas ve eklem
ağrısı

ENFEKSİYON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Wuhan Çin'de ortaya çıkan coronavirus salgını, 
viral pnömoniye ve ölümlere neden oluyor. 

Virüsün, Wuhan'da bir deniz ürünleri pazarında, 
virüs taşıyan hayvanlarla temastan geldiğine 
inanılıyor. Bu nedenle “Wuhan Virüsü” olarak da 
adlandırılıyor. 

Virüs SARS ve MERS'a neden olan aynı aileden 
geliyor ancak bu salgına neden olan coronavirus, 
bu hastalıklar kadar öldürücü ve hızlı yayılmıyor. 

Dünya genelinde dikkatle takip edilen virüs, 
yaygınlaşmadan, kendinizi ve sevdiklerinizi doğru 
hijyen yöntemleri uygulayarak koruma altına 
almanız mümkün.



ENFEKSİYONUN BULAŞMA YOLLARI

HASTALIKTAN KORUNMA YOLLARI

Wuhan Coronavirus’ünün kaynağının hayvanlar olduğu 
düşünülüyor. Hayvandan insana geçişi ile ilgili kesin ve net bir 
bilgi bulunmuyor.

İnsandan insana ise direkt temas, virüsü taşıyanların temas 
ettiği yüzeylere dokunmak ve sonrasında burun, kulak veya 
göze temas, hapşırma veya öksürme yolu ile bulaşıyor.

Virüsü taşıyanlar enfeksiyonların bazı semptomlarını 
gösterene kadar fark edilemiyor.

Halk sağlığı kurum-
larından ve resmi 
kaynaklardan gelen 
tavsiye ve haberleri 
takip edin.

AHP yani Hızlandırılmış Hidrojen Peroksit  ile zenginleştirilmiş  Diversey
Temizleyici & Dezenfektanları, düşük seviyelerde hidrojen peroksit ile şunları 
sağlar:

• Yüzeyler kurumadan önce patojenleri öldüren gerçekçi temas süreleri,
• Mükemmel kullanıcı güvenliği– kişisel koruyucu ekipman olmadan   
 güvenle kullanılabilme,
• Güçlü temizleme yeteneği,
• Çevresel etkileri azaltan güçlü sürdürülebilirlik katkısı,
• Kullanıma hazır tek kullanımlık mendiller dahil olmak üzere zengin ürün   
 ve ambalaj çeşitliliği.

Yüzeyler-AHP teknolojisi

El Hijyeni-IntelliCare akıllı tasarım, sürdürülebilir hijyen

• Patentli hibrit teknoloji / manuel & sensörlü birlikte kullanı seçeneği
• Tek bir dispenser ile tüm ürün seçeneklerine hizmet verebilme (köpük,sıvı,  
 dezenfektan, el kremi tüm ürünler tek bir dispenserde)
• 0,4 mL/1 mL basım seçenekleri istenilen alanda istenilen operasyonel   
 verimlilik yakalama şansı

Hayvanlarınbulunduğu 
veya taşındığı araçlar 
ve konumlar için 
dezenfeksiyon 
protokolleri uygulayın.

Enfeksiyon riskinin 
doğrulandığı ortamlar-
da koruyucu ekipman 
kullanın. Kalabalık 
alanlarda maske takın.

Bağışıklık sistemini 
güçlendirmek için iyi 
uyuyun, sağlıklı 
beslenin, egzersiz 
yapın.

Yemeklerden önce 
özellikle sebze ve 
meyveleri iyice 
yıkayın.

Özellikle hapşırma / 
öksürme sonrasında 
düzenli olarak el 
hijyeni uygulayın.

Enfekte olma riski 
taşıyabilen 
insanlarla  veya 
hayvanlarla 
teması azaltın.

Doğru enfeksiyon önleme 
uygulamalarına uyun, 
temizlik ve dezenfeksiyon 
protokollerinin mevcut 
olduğundan ve uygu-
landığından emin olun.

ENFEKSİYON ÖNLEME ÇÖZÜMLERİ




