
Bir hastalığın toplumda yayılmasına yol açan ilk vaka. İndeks vaka da denir. İlk
vakaya yol açan kişiyle temas eden veya ilişkili olup hastalananlar ikincil vaka olarak
adlandırılır. COVID-19’da birincil vaka ülkemizde 11.03.2020 tarihinde tespit edilmiştir.

Bir enfeksiyon etkeninin veya onun toksik (zararlı-zehirli) ürünlerinin, bir kaynaktan
duyarlı kişiye doğrudan veya dolaylı olarak geçmesiyle oluşan hastalık. COVID-19
insandan insana geçen bulaşıcı bir hastalıktır.

Enfeksiyon etkeninin bir kaynaktan duyarlı kişiye (konağa) bulaşma yolu. 
Enfeksiyon etkeni doğrudan veya dolaylı yolla bulaşabilir. COVID-19 öksürme,
hapşırma, konuşmayla yayılan damlacıkların solunması veya virüs bulunan yüzeylere
dokunduktan sonra ellerin burun, ağız ve göze götürülmesi yoluyla bulaşır.

İlk olarak Çin’in Vuhan şehrinde 2019 yılı Aralık ayının sonlarında ortaya çıkan,
bulaştığı kişilerde ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtilere neden olan hastalık;
Yeni Koronavirüs Hastalığı. COVID-19’a neden olan virüsün adı SARS-CoV-2’dir.

Cov�d-19 Sözlüğü
Aşı

Aşılar hastalığı geçirmeden o hastalığa karşı bağışıklanmayı sağlar. Aşılamanın amacı
hastalığı ve hastalıktan dolayı oluşabilecek ölüm ve engellilik durumunu önlemektir.

Ateş

Aşılar hastalığı geçirmeden o hastalığa karşı bağışıklanmayı sağlar. Aşılamanın amacı
hastalığı ve hastalıktan dolayı oluşabilecek ölüm ve engellilik durumunu önlemektir.

Bağışıklık

Belirli bir hastalık etkenine karşı vücudun direnci.

B�r�nc�l Vaka

Bulaşıcı Hastalık

Bulaşma Yolları

Cov�d-19 / Kov�d-19



Antiseptik özelliklere sahip madde kullanarak elleri temizleme işlemi. Bu işlemde
antiseptik madde avuç içine 3 ila 5 ml arası alınır, eller 30 saniye ila 1 dakika arası süre
boyunca birbirine sürtülür ve ovuşturulur. Elleri su ve sabunla yıkamak, su ve
sabunun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiğiyle elleri temizlemek
COVID-19’a yönelik en etkili önlemlerdendir.

Damlacık Yoluyla Bulaşma

Öksürme, hapşırma veya konuşma sırasında ortaya çıkan ve patojen etken taşıyan
vücut sıvılarının (damlacık) hasta kişiden etrafta bulunan başka kişiye/kişilere
ulaşması. COVID-19 gibi fiziksel temasa gerek olmadan damlacık yoluyla bulaşan
hastalıklar hızlı ve kolay yayılır.

El Dezenfeks�yonu

El Tem�zl�ğ�

Ellerin en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanması, sabun ve suyun olmadığı
durumlarda alkol içerikli el antiseptiği ile temizlenmesi. El temizliği, COVID-19’dan
korunmak için en etkili yöntemlerden biridir.

Enfeks�yon

Bir bulaşıcı hastalık etkeninin çeşitli yollardan vücuda girerek çoğalması. Enfeksiyon
durumunda hastalık belirtilerinin ortaya çıkması gerekmez. Enfeksiyonla birlikte
hastalık belirtileri de meydana gelirse enfeksiyon hastalığından söz edilir.

Enfekte K�ş�

Enfeksiyon etkenini vücudunda bulunduran kişi. Enfekte kişiler her zaman hastalığa
ilişkin semptom göstermeyebilir, fakat bulaştırıcı olabilirler.

Entübasyon

Solunum yetmezliği durumunda özel cihazlarla solunum desteği sağlamak için nefes
borusuna tüp (yapay solunum borusu) takma işlemi.Acil durumlarda veya yoğun
bakım ünitelerinde solunum yetmezliğindeki hastaları entübe etmek ve solunum
cihazına bağlamak çoğu zaman hayati öneme sahiptir.



Kendi kendine karantina.

Entübe Etmek

Entübasyon işlemi yapmak.

Ev İzolasyonu

F�z�k� Mesafe / Sosyal Mesafe

Damlacık yoluyla bulaşan enfeksiyona yakalanmamak veya enfeksiyon
bulaştırmamak için iki kişinin arasında bulunması gereken en az 1,5 metrelik mesafe.
Fiziki mesafenin amacı, enfekte kişiler ile enfekte olmayan kişiler arasındaki temas
olasılığını azaltarak bulaşmayı önlemektir.

İzolasyon

Bir hastalığın yayılmasını önlemek için hasta insanların sağlıklı insanlardan ayrı bir
yerde tutulması; tecrit. İzolasyon, salgın hastalıkların yönetiminde çok eski
dönemlerden itibaren kullanılagelen en etkili yöntemlerdendir. Ülkemizde COVID-19
hastalarının iyileşene kadar izolasyon kurallarına uyması zorunludur.

Karant�na

Bulaşıcı bir hastalığın yaygın olduğu bir yer veya bölgeden gelen kişi, gemi, mal veya
hayvanların geçici olarak bir yerde tutulup gözlemlenmesi biçiminde uygulanan
sağlık önlemi. Karantina, bulaşıcı hastalık salgınlarının kontrol altına alınmasında en
eski ve en etkili yöntemlerden biridir.

Kontrollü Sosyal Hayat

Türkiye’de COVID-19 ile mücadelenin ikinci dönemi için belirlenen strateji. Bu
stratejide vatandaşlardan tedbirli bir hayat tarzına geçmeleri istenir. Maske takmak,
el hijyenini sağlamak ve 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uymak stratejinin
kurallarındandır.

P�k / Z�rve / Doruk

Salgın sürecinde günlük vaka sayısının en yüksek değere ulaştığı nokta/gün.



Bir hastalığın veya enfeksiyon etkeninin ülkelerde, kıtalarda, hatta tüm dünya gibi
çok geniş bir alanda yayılım göstermesi. COVID-19, ülkemizde de ilk vakanın
görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi
ilan edilmiştir.

Pandemiye neden olan hastalığı taşıyanların tedavisi için özel olarak görevlendirilmiş
ve organize edilmiş yataklı sağlık kuruluşu. Ülkemizde COVID-19 salgınının erken
döneminde pek çok hastane pandemi hastanesi olarak tanımlanmıştır. Böylece sağlık
sisteminin tüm kaynaklarıyla pandemiye karşı hazırlıklı olunması amaçlanmıştır.

Belirli bir alanda, belirli bir grup insan arasında, belirli bir süre boyunca beklenenden
daha fazla vaka görülmesi.

Vücuttaki olağan dışı bir hâl veya hastalığı yansıtan, hasta için belirgin olan durum;
belirti.

Enfekte hayvan, çevre veya insanla o enfeksiyona yakalanma olasılığına yol açacak
ilişki kurmuş kişi. Damlacık yoluyla bulaşan COVID-19 açısından, duyarlı kişiler
enfekte kişilerle aynı ortamda maskesiz olarak 15 dakika bir arada bulunduğunda
yakın temaslı olmaktadırlar.

Yukarıdaki tüm tanımlar Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinden alınmıştır. 
Kaynak: https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66436/b.html

Pandem�

Pandem� Hastanes�

Salgın

Semptom

Temaslı K�ş�


