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Dünyayı saran tehlike: Corona virüs (Covid-19)

NG Araştırma ş�rket�, geçt�ğ�m�z hafta Türk�ye'de
de �lk vakanın tesp�t ed�ld�ğ� Cov�d-19 t�p� Corona
v�rüs �le �lg�l� olarak kamuoyu araştırması yaptı.

Yapılan araştırma şu ana kadar Türk�ye genel�nde ve
en fazla k�ş�yle yapılan çalışma olması açısından ayrı
b�r önem taşıyor.

Araştırma, 10-14 Mart 2020 tar�hler� arasında Türk�ye
genel�nde, 18 yaş üzer� 2 b�n 397 k�ş�n�n katılımı �le
onl�ne araştırma
platformu www.bender�mk�.com üzer�nde
gerçekleşt�r�ld�.

NG Araştırma ş�rket�n�n Corona v�rüs araştırması:

Corona v�rüs hakkında ne kadar b�lg�l�y�z?

Çok hızlı bulaştığı �ç�n kısa süre �ç�nde tüm dünya ülkeler�nde görülmeye başlandı. 16 Mart 2020 �t�bar�yle
dünya genel�nde hayatını kaybeden k�ş� sayısı 6 b�n 606’ya, tey�t ed�lm�ş hasta sayısı �se 167 b�n 511’e
yüksel�rken; bu sayılar her geçen gün artmaya devam ed�yor.

Ülke olarak Corona v�rüs hakkındak� b�lg� düzey�m�z nasıl?

Katılımcıların yüzde 64’ü Corona v�rüs hakkında yeterl� b�lg�ye sah�p olduklarını bel�rt�rken, yüzde 35’� �se az
da olsa b�lg�s� olduğunu bel�rtt�. Corona v�rüs hakkında h�ç b�lg�s� olmayanların oranı �se yüzde 1’den daha
az.

Corona v�rüsle �lg�l� b�lg�ler� nereden öğrend�k?

Corona v�rüs oldukça hızlı yayılab�l�yor. Bu nedenle hastalığın kontrol altına alınab�lmes� ve hayat� r�skler�n
engelleneb�lmes� �ç�n herkes�n bu hastalık hakkında b�lg�l� olması öneml�.

Katılımcılara Corona v�rüs �le �lg�l� b�lg�y� hang� kaynaklardan ed�nd�kler�n� sorduğumuzda medya kanallarının
b�r kez daha ne kadar öneml� etk�s� olduğunu görüyoruz.

Corana v�rüsle �lg�l� telev�zyondan b�lg� ed�nenler�n oranı yüzde 63, sosyal medya kanallarından öğrenenler�n
oranı �se yüzde 60 oldu. Uzman doktor yorumlarını tak�p edenler�n oranı yüzde 42 olurken, kend� başına
araştırma yapanların oranı �se yüzde 41. Çevres�ndek�lerden b�lg� alanların oranı �se yüzde 30.

Corona v�rüs bel�rt�ler�n� b�l�yor muyuz?

Uzmanlar Cov�d-19’un sebep olduğu hastalığın bell� bel�rt�ler� olduğu üzer�nde hemf�k�rler. Sağlık
Bakanlığı’nın verd�ğ� b�lg�lere göre ateş, nefes almakta zorluk ve öksürük g�b� bel�rt�ler varsa en yakın sağlık
kuruluşuna başvurulması gerek�yor. Pek� bu bel�rt�ler� tam olarak ve başka hastalıkların bel�rt�ler�yle
karıştırmadan b�l�yor muyuz?

Katılımcıların yüzde 96’sı Corona v�rüsün bel�rt�ler�n� b�ld�ğ�n� söyled�. Fakat Sağlık Bakanlığı tarafından
paylaşılan bel�rt�ler� tam ve doğru b�r şek�lde tanımlayab�lenler�n oranı yalnızca her 3 k�ş�den 1’�. Bu k�ş�ler�n
har�c�nde yaklaşık olarak her 3 k�ş�den 1’� de hastalığın tüm bel�rt�ler�n�n yanı sıra başka hastalık bel�rt�ler�n�
de ekled�. Ger� kalanlar �se hastalık bel�rt�ler�n� ya tam olarak b�lm�yor ya da başka hastalık bel�rt�ler�yle
karıştırıyor. Bu sonuç göster�yor k� bazı k�ş�lerde b�lg� k�rl�l�ğ� oluşmuş.

Corona v�rüs bel�rt�ler�n�n görülme oranı ne?

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalara göre ülkem�zde Corona v�rüse yakalanan hasta sayısında artış var.
Kov�d-19 t�p� bu Corona v�rüsün kuluçka dönem� 14 gün. Uzmanların bahsett�ğ� Corona v�rüs bel�rt�ler�nden
herhang� b�r�n� son 1 ayda yaşadık mı?
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D�yarbakır'da s�yon�st şer
planı tel�n ed�ld�

Katılımcıların yüzde 79’u Corona v�rüs bel�rt�ler�nden herhang� b�r�n� geç�rmed�ğ�n� bel�rtt�. Yüzde 16’sı
öksürük, yüzde 4’ü nefes darlığı ve yüzde 4’ü ateş yaşadığını bel�rtt�. Bu üç bel�rt�y� de yaşadığını
bel�rtenler�n oranı �se yüzde 1. Fakat unutmayalım k� bu bel�rt�ler soğuk algınlığı ve gr�p �le benzerl�k
göstermekted�r. Doğru tanı �ç�n uzman sağlık personel�n�n teşh�s koyması gerekmekted�r.

V�rüsten korunmak �ç�n hang� önlemler� alıyoruz?

Corona v�rüsten korunmak �ç�n dünya genel�nde ve ülkem�zde önlemler arttırılmaya devam ed�yor. Sağlık
Bakanlığı’nın aldığı önlemler�n yanında ş�rketler de çalışanları �ç�n önlemler almaya başladı. Pek�, b�zler
kend�m�z �ç�n önlem alıyor muyuz?

Her 10 k�ş�den 1’� Corona v�rüsten korunmak �ç�n herhang� b�r önlem almadığını bel�rtt�. Oran azınlıkta g�b�
görünse de çok hızlı bulaşab�len ve hayat� r�skler taşıyab�len böyle b�r hastalık �ç�n azımsanmayacak kadar
yüksekt�r.

Kend� sağlığımızın yanı sıra sevd�kler�m�z�n ve toplumun genel sağlığını etk�leyecek bu konuda, uzmanların
yaptığı açıklamaların yakından tak�p ed�lmes�n� b�r kere daha hatırlatıyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından
paylaşılan aşağıdak� v�deoyu �zleyerek Corona v�rüs hakkında alınması gereken tedb�rler�
öğreneb�l�rs�n�z. (İLKHA)
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