
Bir virüs nedir  ?
Koronavirüs, çoğunlukla solunum yolu hastalıklarından 
sorumlu olan geniş bir virüs ailesinin adıdır. Koronavirüs 
olarak adlandırılırlar çünkü yüzeylerinde çok sayıdaonlara 
taç şekli veren maçalar vardır ve iki ana tip koronavirüs 
vardır : 

KORONAVIRÜS

Neden hastalandırıyor ? 
Bununla birlikte, insan dışı bir koronavirüsün 
hala insanları enfekte edebildiği durumlar vardır. 
COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2’ye 
olan bu. 

Soğuk algınlığından 
sorumlu olan ve bir 
insandan diğerine bulaşan 
insan koronavirüsleri 

Hayvanlara bulaşan 
hayvan koronavirüsleri 

Bana okulum için bir resim veya küçük bir mesaj gönder
Dyna - Dyna - Ecole de Santé Publique,
Clos Chapelle-aux-champs 30 breb1-30-19, 1200 Woluwé
Bana adresini bırakırsan sana cevap vereceğim.

 

Kaynak : Hôpital Universitaire des enfants Reine Fabiola : http://covidforkids.info/#/O
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Ellerimi yıkıyorum
El hijyeni, virüsün vücudunuza girmesini önlemeye yardımcı 
olur. Ellerinizi ne zaman yıkamalısınız? 

Okuldan geldiğinde
Kantinden sonra sınıfa girdiğinde

Tuvalete gittiğinde
Öksürdükten / hapşurduktan sonra
Bir makine kullandığında

Okuldan çıktığında 
Yemekten önce ve sonra

Jimnastik dersinden önce ve sonra

NASIL KORUNABILIRIZ ?

1 2 3 4 5

Doğru süreyi elde etmek için ellerin sabun ve suyla yıkanması 
40 ila 60 saniye sürmelidir.

Başka bir olasılık yoksa hidro-alkolik jel kullanın.

Dyna’nın tavsiyesi
Ellerini yıkamak uzun mu sürüyor ? Doğum günü şarkısını  
iki kez söylemenin zamanı .



Diğer hijyen kuralları nelerdir ?
Ellerini ağzınla burnunla ve  
gözlerinle temas ettirmekten kaçın

Dirseğinin kıvrımına veya bir mendile hapşır / öksür  
(sonra at ve ellerini doğrudan yıka)

Hasta biriyle yakın temas etmekten kaçın

Odalar iyi havalandırlılmalıdır

Okulda bulaşma riskleri nelerdir ?

Küçük çocukların koronavirüsü yetişkinlere göre 
daha az yakaladığı ve birbirlerine daha az aktardığı 
görülüyor.Emin olmak için, bir araştırma 
yapıyoruz ve sana ihtiyacımız var…

Bize yardımcı olmaya kabul ediyormusun ?

kaynak : ONE-Mesures d’hygiène au sein des établissements scolaires dans le contexte de Co-
vid-19 (05/06/20) https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/coronavirus/Mesures-hygie-
ne-ecoles-actualisation-juin.pdf

COVID-19 in children and the role of school settings in COVID-19 transmission, 6 August 2020. 
Stockholm: ECDC; 2020. 



Bu araştırmayı ilkokul daki çocuklar arasında 
COVID-19 nasıl bulaştığını anlamak için 
sürdürüyoruz.

Küçük çocukların bu virüsü yaymalarındaki rolünü anlamak 
istiyoruz, yani bir insandan diğerine nasıl bulaştığını. 

Virüsün var olup olmadığını ve çocuklar arasında mı yoksa 
öğretmenler ile çocuklar arasında mı yayıldığını görmek için 
seçilen okullardaki herkesin tükürüğüne bakmak istiyoruz.

Çocukların virüsü çok az bulaştırdığına inanıyoruz.

Araştırmamız nasıl oluyor ? 

DYNATRACS ARAŞTIRMAMIZ

Biraz tüküruk 
toplamak

6 hafta boyunca 
bir kücük kutuya 
tükürmen gerekecek.

Bir ranket 
doldurmak 

6 hafta boyunca 
haftada 1 defa hayat 
alışkanlıkların 
üzerine ve muhtemelen 
COVID-19 hastası ile 
irtibatın varsa

Birkaç damla kan 
vermek 

Katılmanın ilk 
gününde parmağının 
ucundan biraz kan 
almamız gerekiyor. 
Bu bize eskiden 
Sars-Cov-2 hastalığı 
geçirdinmi anlamak 
için 
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KATILIMIN IÇIN TEŞEKKÜRLER !

www.sesa.ucl.ac.be/DYNAtracs - Infos.dynatracs@uclouvain.be

 desteği ile   


