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YENİ KORONAVİRÜS GÜNCELLEMESİ 
 

Değerli Veliler ve Gardiyanlar, 
Yeni koronavirüs hakkında bir güncelleme sağlamak için yazıyorum. Çin'deki salgın durumu hala 
gelişmekte ve her gün yeni vakalar rapor edilmektedir. Halton Bölgesinde bugüne kadar bildirilmiş 
yeni koronavirüs vakası olmadığını belirtmek önemlidir. Halton Bölgesi dahil Ontario için yeni 
koronavirüs enfeksiyonu riski düşük olmaya devam etmektedir. Yeni koronavirüs ile ilgili son 
güncellemeler halton.ca/coronavirus adresindeki Halton Bölgesi web sitesinde bulunabilir. 
  

Yeni koronavirüs enfeksiyonu belirtileri ateş veya öksürük ve / veya solunum zorluğunu içerir. Şu 
anda, koronavirüs enfeksiyonu için özel bir tedavi yoktur ve aşı yoktur. Yeni koronavirüs enfeksiyonu 
olan çoğu insan kendi kendine iyileşir. Siz veya tanıdığınız biri yakın zamanda Çin'den döndüyse lütfen 
aşağıdaki önerileri uygulayın. 

 

Hubei eyaleti bölgesinden gezginler 

Son 14 gün içinde Hubei eyaletine (Wuhan dahil) seyahat eden kişilere: 

□ Evde kalın ve Hubei eyaletinden ayrıldıkları tarihten itibaren 14 gün boyunca evlerinde 
olanlar da dahil olmak üzere başkalarıyla yakın temastan kaçının. 

□ Kanada'ya vardıktan sonra 24 saat içinde Halton Region Public Health (Halton Bölgesi Halk Sağlığı)  ile 
iletişime geçin. 

 

Çin Halk Cumhuriyeti'nden seyahat edenler (Hong Kong, Makao ve Tayvan hariç) 

Son 14 gün içinde Çin anakarasına seyahat eden kişilere: 

□ Çin'den ayrıldıktan sonra 14 gün boyunca yeni koronavirüs belirtileri için kendi kendini gözetlemelerini  

□ Herhangi bir belirti gelişirse Halton Bölgesi Halk Sağlığı ile iletişime geçin 
 

Halton Bölgesi Halk Sağlığı'na 311, 905-825-6000 numaralı telefondan ya da 1-866-442-5866 numaralı 
telefondan ücretsiz ulaşabilirsiniz. Şiddetli hastalığı olan herkes 911'i arayarak derhal tıbbi yardım almalı ve 
seyahat geçmişleri hakkında sağlık görevlilerini bilgilendirmelidir. 

 

Solunum Virüslerinin Yayılmasını nasıl önleyebiliriz  

Yeni koronavirüs de dahil olmak üzere solunum yolu virüslerinin yayılmasını önlemenin en iyi yolu: 

□ Ellerinizi sabun ve su veya alkol-bazlı el dezenfektanı ile iyice yıkayın; 

□ Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu kapatın; mendil yoksa, elbise kolu 
yahut kolunuza  hapşırın ya da öksürün; 

□ Nesneleri ve yüzeyleri düzenli olarak temizleyin ve dezenfekte edin; ve 

□ Hastalanırsanız evde kalın 
 

Topluluğumuzun sağlığı ve refahı bizim en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor. Halton Bölgesi Halk Sağlığı, 
yeni bilgiler geldikçe sizi güncel tutmaya devam edecektir. 
 

                    Dr. Hamidah Meghani 
Sağlık Tıp Görevlisi, Halton Bölgesi  
February 10, 2020 
 

 


