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Covid 19 Epidemiyolojisinde Normalleşme Sürecinde Neler Yapılmalı? 
 
1-Ülkemizde salgın eğrisi düzleşmiştir yani Hastalık yükü zamana yayılmış durumdadır bunun böyle gitmesi 
gerekmektedir. covid-19 pandemisi virüse özgün aşı, ilaç bulunup kullanınca ya kadar tüm dünyada risk 
olmaya devam edecektir. 

 
2-normalleşme denilen bu süreçte hayatın her alanında yaşam hizmetlerinin başlaması gerekmektedir Bu 
nedenle  bir yandan covid hastaları izole edilip tedaviye alınırken diğer yandan covid taşıdığı bilinmeyen 
belirti vermeyen hastalığı taşıyıp virüsü yayan insanlarla, bu virüsü taşımayan insanların aynı sistem 
bütünlüğü içinde hizmet almaları gerekli ve zorunludur. 

 
3- sağlık bakanlığımız Covid-19 la normalleşme süreci rehberi, kurum ve Işletmelere yönelik tüm iş 
kollarında enfeksiyon kontrol önlemleri ile ilgili neler yapılmalı konusunda kurallar yayınlanmıştır. aydınlatıcı 
eğitici bütün bilgiler orada vardır.Bütün  kamu, özel kurum ve kuruluşlar bu bilgileri baz alarak gerekeni 
yapmalıdırlar. 

 
4- hastalığın virüsün bulaş zinciri bellidir. bu zincirin kırılması  normalleşme sürecinin rahat geçmesini 
sağlayacaktır. bulaş zinciri nasıl kırılacak önlemler neler.- maske olmazsa olmaz usulüne uygun gerektiği 
şekilde kullanılacak.- sosyal mesafe olmazsa olmaz önerilen şekilde olacak.-  kişisel temizlik el temizliği 
olmazsa olmaz usulüne uygun olarak yapılacak. -Insanların hizmetinde kullanılan her türle araç-gereç 
,barınak v.s  yüzde birlik  çamaşır su katkılı sıvıyla temizlenecek. Eğer covit şüphesi olan bir durum varsa 
yüzde onluk çamaşır suyu katkılı sıvıyla temizlenecek. - en önemli konulardan biri eldiven; insanlarımız 
meslek gruplarımız korunmak, korumak amacıyla bunu kullanıyorlar. ancak eldivenin  virüsü yaydığı 
düşünülmektedir kullanılması uygun değildir denilmektedir.eldiven kullanımı bulaş zincirinden hemen 
çıkartılmalıdır. 

 
5- Yaşlılarımız çocuklarımız Kronik hastalığı  olanlar bu virüse duyarlıdırlar. bu grupta viral yük normal 
kişilerden onlarca kat fazladır. Ölümcüldür. evde kal kampanyaları bu grubun hayatını kurtarmak anlamı 
taşır normalleşme için çok önemlidir. 

 
6- Bu virusun ilacı yok, aşısı yok. bir hasta 2,5 kişiye bulaştırıyor bağışıklık olup olmadığı bilinmiyor .Bu 
konular aydınlanıncaya ,çözümü bulununcaya kadar;  
   Yapılması gereken işlemler, alınacak tedbirler ,halkın ayağına gidilerek birebir yüz yüze maske takma, el 
yıkama, sosyal mesafe uygulaması ,evde işyerinde ortak alanlardaki eşya araç gereç temizliğini nasıl 
yapılması gerektiği, uygulama şeklinde tekrar tekrar gösterilmelidir anlatılmalıdır.uygulaması yaptırılmalıdır. 
buna ihtiyacı olan çok sayıda insanımız var.insanların vicdanına dokunmak gerek. 
   Normalleşme sürecinde covid den korunmak için verilmesi gereken bu eğitimlerin; ilimizde tek bir elden  
planlanıp sevk ve idaresinin yapılması gerekmektedir.halk eğitim merkezleri ,belediyelerimizin halka eğitim 
verdikleri merkezler , Diyanet işlerimizin camileri ,din adamları,sağlık Müdürlüğü eğitim birimleri sağlıklı 
yaşam merkezleri meslek odaları, muhtarlar ,spor kulüpleri,milli eğitimin sağlıkla ilgili birimleri ram 
merkezi,spor gençlik merkezleri,  üniversite,  fakülteler, aileden sorumlu müdürlük birimleri gibi yapılarla 
müşterek yapılması gerekir.  
     
 Gaziantep imizde covidle savaş seferberliği olmalı. 
 ancak görevliler hemen bilgilendirilmeli, ortak bilgi ile donatılıp vatandaşın kafasında karışıklığa bilgi 
kirliliğine yol açmadan onları alması gereken  tedbirlere  ortak edilmesi gerekmektedir. Yapılması gereken 
işleri ancak böyle sahipleneceklerini düşünüyorum.varmı var ceza yemeyelim yeter  düşüncesinde azalma 
olacağını düşünüyorum. 
bu işi yapacakların tatlı dilli, insanlara sıcak yaklaşan,fedakar gönülden istekle yapacak kimselerden 
oluşması gerekir.  
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