COVID-19:
WUHAN CORONAVIRUS
Vakalar ilk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei
eyaletinin başkenti Wuhan'da tespit edildi.
Coronavirus hastalığı 2019 (COVID-19),
aşağıdakilerle yakından ilişkili bir virüs olan SARSCoV-2'nin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. SARS
virüsü. Hastalık 2019-20 koronavirüs salgınının
nedenidir. Çoğunlukla öksürdüklerinde veya
hapşırdıklarında enfekte kişilerden solunum
damlaları yoluyla insanlar arasında bulaşır.
Semptomların ortaya çıkmasına kadar geçen süre
genellikle 2 ila 14 gündür. Uzatma, el yıkama ve diğer
hijyen önlemleri ile sınırlandırılabilir.
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Bu belirtiler genellikle birçok yaygın göğüs enfeksiyonu ile ilişkilidir, ancak yakın
zamanda Çin'den dönen veya başka bir yerde yeni virüsün teyit edilmiş bir
vakasıyla temas halinde olan bir kişide ortaya çıkarlarsa, derhal tıbbi yardım
almalıdırlar.

TEDAVİ
Spesifik bir aşı veya antiviral tedavi yoktur. Hastalık
için olası tedaviler üzerine araştırma Ocak 2020'de
başladı ve birkaç antiviral ilaç haric klinik
çalışmalarda.

SORUN
Bu yeni virüs Wuhan, Çin'de ortaya çıkması medyada
iyi rapor edildi haberlere, sosyal ağlara vb.. ve bazı
endişelerede neden oldu. Durum hızla gelişiyor ve
dünyadaki DSÖ ve sağlık departmanları durumu
yakından izliyor..

TURİZM SEKTÖRÜNDE NASIL YAPILIR?


OTELİMDE ŞÜPHELİ VEYA SIKIŞMA
DURUMUNDA NE YAPMALIYIM?
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•
•

•

•

Sakin olun (doğru hareket etmek gerekir).
Şüpheli durumda hasta ve refakatçiler
odasında kalmalıdır.
En kısa sürede doktorunuza başvurun.
POSI Protokolunüzü ABTA yönergelerine
göre etkinleştirin. Çok iyi bir şekilde takip
edilmelidir.
Tüm personele ve misafirlere iyi kişisel
hijyenin önemini hatırlatın (ellerinizi sık sık
yıkayın, öksürüğünüzü örtün veya bir mendil
ile hapşırın, hasta insanlarla temastan
kaçının ...).
Yerel halk sağlığı otoriteleri tarafından
verilen özel tavsiyelere uyun



SAĞLIK KURUMLARININ TAVSİYESİNİ DİNLEYİN VE TAKİP EDİN.
PERSONELİNİZİ EĞİTİM HAKKINDA GÜNCELLENMESİNİ SAĞLAYINIZ:
-POSI prosedürleri
-Hastalığın kısa bir özeti ve nasıl yayıldığı ve temel koruyucu hijyen önlemleri

.


İYİ KİŞİSEL HİJYENİN ÖNEMİ MÜŞTERİLERİNİZLE İLETİŞİME HAZIR OLUN.



TANINAN YETKİ VE KURUMLARDAN HABERLERE GÜVENİN. BU KONUDA ÇOK SAHTE
HABER VAR.

RİSK BÖLGELERİ
İLETİŞİM YÜZEYLERİ.
MÜŞTERİLERİN VE ÇALIŞANLARIN GÜN BOYUNDA DOKUNACAK OLDUĞU HER ŞEY
TAMAMLANAN ODALAR: odadan çıktıktan sonra 3 gün boyunca derin dezenfeksiyon
rejimi. Odalar aşağıdaki sırayla temizlenmelidir:
Balkon / teras, yatak odası, banyo
KAMU BANYOLARI: Her 30 - 60 dakikada bir veya uygunsa daha da uzun süre temizleyin
ve dezenfekte edin.

