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Türk ye'de yapılan koronav rüs anket nde çarpıcı son…

Türk ye'de yapılan koronav rüs
anket nde çarpıcı sonuç!
KORONAVİRÜS

Koronav rüs araştırmasına göre katılımcıların yüzde 94’ü
eller n sürekl yıkıyor. İnsanlar koronav rüs le lg l gündem
telev zyon ve sosyal medyadan tak p ed yor. Maske kullanım
oranı se yüzde 28 c varında. İşte tüm detaylar.
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Türk ye’de lk koronav rüs vakasının tesp t ed lmes n n ardından NG Araştırma
ş rket vatandaşların koronav rüs hakkında ne kadar b lg sah b olduğunu,
koronav rüsten korunmak ç n ne tür yöntemlere başvurduklarını öğrenmek
ç n kamuoyu araştırması yaptı. 10-14 Mart tar hler arasındak araştırmaya, 18
yaş üstü 2 b n 397 k ş onl ne olarak katıldı. Araştırma kapsamında
katılımcıların yüzde 64’ü koronav rüs hakkında yeterl b lg ye sah p
olduklarını, yüzde 35’ b lg s n n kısıtlı olduğunu bel rtt .

Yüzde 63’ü telev zyondan tak p ed yor

Yaklaşık b r hafta önce ülkem zde görülen koronav rüs vakaları le lg l b lg y
vatandaşlar telev zyon ve sosyal medyadan tak p ed yor. M ll yet'te yer alan
habere göre; bu kapsamda koronav rüs le lg l gündem katılımcıların yüzde
63’ü telev zyondan, yüzde 60’ı sosyal medya kanallarından tak p ed yor.
Uzman doktor yorumlarını tak p edenler n oranı yüzde 42 olurken
çevres ndek lerden b lg alanların oranı se yüzde 30 olarak bel rlend .

3’te b r hastalık bel rt ler n tam olarak b lemed
Sağlık Bakanlığı koronav rüsün yüksek ateş, nefes almakta zorluk ve öksürük
g b bel rt ler olduğunu bel rtm ş, bundan şüphelenen vatandaşların en yakın
sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekt ğ n bel rtm şt . Araştırmaya katılanlara
da koronav rüsün bel rt ler n b l p b lmed kler soruldu. Katılımcıların yüzde



96’sı koronav rüsün bel rt ler n b ld ğ n söyled . Ancak Bakanlık tarafından
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yalnızca her 3 k ş den 1 k ş de kaldı. Bu k ş ler n har c nde her 3 k ş den 1’ ,
hastalığın tüm bel rt ler n n yanı sıra başka hastalık bel rt ler n de ekled .
Ger ye kalan 3’te b r se hastalık bel rt ler n tam olarak b lemed veya başka
hastalık bel rt ler yle karıştırdı. Bu da bazı k ş lerde b lg k rl l ğ n n
oluştuğunu göster yor.
Vatandaşların koronav rüse karşı aldığı önlemler de araştırmada yer n alırken,
her 10 k ş den 1’n n h çb r önlem almadığını söylemes hızlı bulaşab len ve
hayat r skler taşıyab len bu hastalık ç n hayat önem arz ed yor.

Sağlıkçılardan çağrı: Lütfen evde kal

Marmara Ün vers tes Pend k Eğ t m ve Araştırma Hastanes sağlık çalışanları,
koronav rüs salgını neden yle halka ‘Ev n zde kalın’ çağrısı yaptı. Sağlık
çalışanları hastanede A4 kâğıtlarına, ‘B z sen n ç n burada kalıyoruz. Sen de
b z m ç n lütfen evde kal’ çağrısında bulundu.
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