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Ana Sayfa   SAĞLIK   Koronav�rüsü Takmayanlarımız Var!

V�rüs hukuka da mı bulaştı? Starbucks, Koronav�rüs
neden�yle Türk�ye'dek�
şubeler�n� kapattı

ABD: Rusya'nın onlarca
Türk asker�n� öldürdüğüne
�nanıyoruz

Umre karant�nasından kaçan
28 k�ş� yakalandı

Son Dak�kaSon Dak�ka Son Dak�kaSon Dak�ka Son Dak�kaSon Dak�ka Son Dak�kaSon Dak�ka

Koronavirüsü takmayanlarımız var!

Yapılan kamuoyu araştırmaları çoğu vatandaş salgın konusunda duyarlı olduğunu gösterse de her 10 kişiden 1’inin koronavirüsten korunmak

için herhangi bir önlem almadığını ortaya koydu. Bu durum salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırabilir
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Çok hızlı bulaştığı �ç�n kısa süre �ç�nde tüm dünya ülkeler�nde görülmeye başlanan ölümcül koronav�rüs salgınında şu ana kadar dünya
genel�nde hayatını kaybeden k�ş� sayısı 7 b�n�, tey�t ed�lm�ş hasta sayısı �se 180 b�n� aştı ve b�lanço her geçen gün artmaya devam ed�yor.
Geçt�ğ�m�z hafta ülkem�zde de �lk vakanın tesp�t ed�ld�ğ� koronav�rüs vaka sayısı kısa süre �çer�s�nde 47'ye yükseld�. Pek� ülke olarak koronav�rüs
hakkındak� b�lg� düzey�m�z nasıl? NG Araştırma ş�rket� gerçekleşt�rd�ğ� b�r kamuoyu araştırmasıyla �şte bu sorunun yanıtını aradı. Şu ana kadar
Türk�ye genel�nde ve en fazla k�ş�yle yapılan çalışma olması açısından ayrı b�r önem taşıyan söz konusu 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 olarak gerçekleşt�r�ld�. Araştırmaya katılanların yüzde 64'ü
koronav�rüs hakkında yeterl� b�lg�ye sah�p olduklarını bel�rt�rken, yüzde 35'� �se az da olsa b�lg�s� olduğunu bel�rtt�. Koronav�rüs hakkında h�ç
b�lg�s� olmayanların oranı �se yüzde 1'den daha az.
Halkın b�lg� kaynağı medya
Çok hızlı yayılan koronav�rüsün kontrol altına alınab�lmes� ve hayat� r�skler�n engelleneb�lmes� �ç�n herkes�n bu hastalık hakkında b�lg� sah�b�
olması önem arzed�yor. Araştırmada katılımcılara koronav�rüs �le �lg�l� b�lg�y� hang� kaynaklardan ed�nd�kler�n� de soruldu. Salgınla �lg�l�
telev�zyondan b�lg� ed�nd�m d�yenler�n oranı yüzde 63, sosyal medya kanallarından öğrend�m d�yenler�n oranı �se yüzde 60 oldu. Uzman doktor
yorumlarını tak�p ed�yorum d�yenler�n oranı yüzde 42 olurken, kend� başına araştırma yapıyorum d�yenler�n oranı �se yüzde 41.
Çevres�ndek�lerden b�lg� aldığını �fade edenler�n oranı �se yüzde 30.
Koronav�rüs bel�rt�ler�n� b�l�yor muyuz?
Sağlık Bakanlığı'nın ver�ler�ne göre ateş, nefes almakta zorluk ve öksürük g�b� bel�rt�ler varsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerek�yor.
Araştırmaya katılanların yüzde 96'sı koronav�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 yalnızca her 3 k�ş�den 1'� tanımlayab�ld�. Bu k�ş�ler�n har�c�nde yaklaşık olarak her 3 k�ş�den 1'� de koronav�rüs bel�rt�ler�n�n
yanına başka hastalık bel�rt�ler�n� de ekled�. Hastalık bel�rt�ler�n� tam olarak b�lmeyenler ya da başka hastalık bel�rt�ler�yle karıştlar da oldu. 
Araştırmanın gösterd�ğ� bu sonuç b�l�g� k�rl�l�ğ�nden dolayı bazı vatandaşların kafa karışıklığı yaşadığını da göster�yor.
H�çb�r önlem almayanlar da var
Koronav�rüsten korunmak �ç�n dünya genel�nde ve ülkem�zde önlemler alınmaya 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? Bu sorunun yönelt�ld�ğ� her 10 k�ş�den 1'�
koronav�rüsten korunmak �ç�n herhang� b�r önlem almadığını bel�rtt�. Oran düşük g�b� görünse de çok hızlı bulaşab�len ve hayat� r�skler
taşıyab�len böyle b�r hastalık �ç�n azımsanmayacak kadar yüksek. Araştırmada önlem aldıklarını �fade eden vatandaşların yüzde 94'ü 'sürekl�
eller�m� yıkıyorum' derken, yüzde 82's� '�nsanlarla tokalaşmamaya, temas etmemeye çalışıyorum', yüzde 75'� �se 'bulunduğum kapalı yerler� sık
sık havalandırıyorum' yanıtını verd�. 'Öksürme sırasında ağız ve burnumu tek kullanımlık b�r mend�lle kapatıyorum' d�yenler�n oranı yüzde 65,
'bağışıklık s�stem�m� güçlend�recek önlemler alıyorum' d�yenler�n oranıysa yüzde 63 olarak ölçüldü. Katılımcıların yüzde 57's� 'soğuk algınlığı
veya gr�p hastası k�ş�lerden 1 metre uzakta duruyorum' yanıtını ver�rken, yüzde 40'ı 'hasta olduğumda evde �st�rahat ed�yorum' ded�.
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