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ÖNSÖZ

Yeni Korona virüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık
ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada
yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. Korona virüsler,
hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda,
birkaç korona virüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli
Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu
enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Yeni Korona virüs Hastalığına SAR-CoV-2 virüsü
neden olur. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda
zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir. Hasta bireylerin
öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların
solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz,
burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas
etmek risklidir.
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel
ilkeler Yeni Korona virüs Hastalığı (COVID-19) için de geçerlidir. El temizliği, yakın temastan
kaçınma, kişiler arası mesafeyi koruma gibi temel koruma ilkeleri bulaşı önlemede çok
önemlidir.
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ÖZET
Dünya genelinde ortaya çıkan Covid-19 pandemisinin sosyal etkileri tüm yaş gruplarında
görülürken, çocuklar bu salgının ön plandaki mağdurları olarak görülmeseler de salgın, çocuk
sağlığı açısından büyük tehlike oluşturmaktadır.

Covid-19 salgının seyri ve toplum sağlığı

açısından oluşturduğu risk göz önünde bulundurularak, içerisinde bulunduğumuz dönemin temel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının önemi, toplu yaşanılan yer olması ve hizmet
verilen grubun çocuk yaş grubu olması nedeniyle sevgi evlerinde daha da büyüktür. Sosyal mesafe
uygulamaları, sokağa çıkma yasakları, eğitimin uzaktan devam etmesi gibi durumlar çocuklarda
endişe duyulmasına sebep olarak çocukları çeşitli şekillerde etkileyebilmekte ve belirlenen kurallara
uyumu güçleştirebilmektedir. Çocuklara, yaşlarına uygun bir şekilde salgın hakkında bilgi
verilmesinin oluşan kaygı düzeyini ve sürece uyumu kolaylaştırdığı çeşitli çalışmalarla ortaya
konulmuştur. Sevgi evlerinde hizmet veren personel de bu gibi olumsuz sonuçlardan dolaylı yoldan
etkilenmekte, çeşitli bilgi ve desteğe gereksinim duyabilmektedir. Çocuklara ve personele destek
verilmesi amacıyla bu projenin yürütülmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, önleme, bilgilendirme
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MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırmanın Türü
Bu çalışma bir Toplumsal Duyarlılık Projesi’dir.
Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman
Proje ekibi tarafından 1.12.2021 tarihinde arasında Atatürk Sevgi Evi’nde gerçekleştirilmiştir.
Projenin Uygulanışı
Atatürk Sevgi evinde 13-18 yaş arası toplam 50 çocuk ikamet etmekte, 40 personel hizmet
vermektedir. Sevgi evinde bulunan toplantı salonun kapasitesi de göz önünde bulundurularak
çocukların, her grupta en fazla 20 kişi olacak şekilde; personelin ise her bir grupta en fazla 15
kişinin bulunacak şekilde olması planlanmıştır. Oturumların yaklaşık 40 dakika sürmüştür. Eğitim
içeriğinde kapsamlı şekilde ele alınan konular aşağıda sıralanmıştır:
 COVID-19 nedir?
 Covıd-19’un belirtileri nelerdir?
 Covıd-19 nasıl bulaşır?
 Covıd-19’dan korunmak için
 Hangi önlemler alınmalıdır?
 Eller ne zaman yıkanmalıdır?
 Eller nasıl yıkanmalıdır?
 Doğru yöntemle el yıkamak
 Neden önemlidir?
 El antiseptiği ne zaman ve
 Nasıl kullanılmalıdır?
 Maske nasıl takılır?
 Maske nasıl çıkarılır?
 Maske kullanırken nelere dikkat edilmelidir?
 Neden eldiven kullanılmamalıdır?
 Sosyal mesafe nedir?
 Ellerle yüze neden dokunulmamalıdır?
 Öksürürken ve hapşırırken nasıl davranılmalıdır?
 Hastalık belirtileri varsa ne yapılmalıdır?
 Ev karantinasındayken nelere dikkat edilmelidir?
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PROJE UYGULAMASINA AİT GÖRSELLER
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SONUÇLAR
Atatürk Sevgi Evindeki Çocuklara ve Çalışanlara Covid-19 Önlemeleri Kapsamında
Bilgilendirme Yapılması ile ilgili eğitimlere Sevgi Evi’nde ikamet eden katılımcıların büyük bir
istek ile katıldıkları gözlendi.
Sevgi Evi Müdürü ve diğer personellere bu projenin Atatürk Üniversitesi Toplumsal
Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından desteklendiği belirtildi. Aldıkları
eğitimlerde dolayı oldukça mutlu olan Sevgi Evi müdürü Sayın Mehmet POLAT ve sevgi evi
personelleri proje için bizlere ve Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve
Araştırma Merkezi’ne teşekkür ettiler.
Proje ekibi olarak projemizi destekledikleri için Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık
Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne teşekkür ediyoruz.
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