
HALKA YÖNELİK MERS-CoV BİLGİ NOTU 

 

MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirüs), 2012 yılının Eylül 

ayında ilk defa Suudi Arabistan’da ortaya çıkan ve solunum yolu infeksiyonuna yol açan bir 

virüstür. Dünya üzerinde 11.06.2014 tarihi itibariyle 699 hasta saptanmıştır;  bu hastaların 

209’u yaşamını kaybetmiştir. Özellikle şeker, kronik akciğer, böbrek yetmezliği ve bağışıklık 

yetmezliği hastalarında daha şiddetli hastalık yapabilmektedir. Hastaların çoğu Suudi 

Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde görülmüştür. Katar, Umman, Ürdün, Kuveyt, 

Yemen, Lübnan, İran, İngiltere, Fransa, Tunus İtalya, Malezya, Filipinler, Yunanistan, Mısır, 

Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Cezayir hastalığın görüldüğü diğer ülkelerdir.  

Ülkemizde hastalığa rastlanmamıştır. Ancak hac ve umre amacıyla Suudi Arabistan’a giden 

vatandaşlarımız veya hastalığın görüldüğü ülkelere seyahat eden vatandaşlarımız için 

aşağıdaki bilgi notu hazırlanmıştır.    

Suudi Arabistan ziyaretinden ve hastalığın görüldüğü ülkelere seyahatten 

döndükten sonraki 14 gün içerisinde ateş ile birlikte alt solunum yolu hastalığı belirtileri 

(ateş, öksürük, nefes darlığı) olan kişilerin bir sağlık kuruluşuna başvurmaları ve başvurduğu 

hekime seyahatine dair bilgi vermeleri gerekmektedir.   

 

Solunum yolu infeksiyonu geçiren kişi;  

 

 Hastalığı bulaştırmamak için mümkün olduğunca diğer insanlarla temas etmekten 

kaçınmalıdır. 

 Aksırma ve öksürme esnasında burun ve ağzı kağıt mendille kapatmalı, kullanılan 

kağıt mendili çöp kutusuna atmalı ve kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda kolun iç 

yüzüne aksırmalı ya da öksürmelidir. 

 Sabun ve su ile sık sık elleri yıkamalı, su ve sabun olmadığı durumlarda el 

dezenfektanlarını kullanmalıdır. 

 Virüsün bulaşma yollarından olan ağız, burun ve gözlere temas etmekten 

kaçınmalıdır. 

 Grip gibi mikroplarla kirlenmiş olma ihtimali olan yüzey ve eşyaları temizlenip 

dezenfekte etmelidir. 

 

 

Hac veya Umre nedeniyle Suudi Arabistan’a seyahat eden vatandaşlarımız:



 

 

 

• Kalabalık alanlarda maske kullanılmalıdır. 

• Hayvanlarla (özellikle hastalık kaynağı olduğu düşünülen develerle) temas etmemelidir, 

çiğ süt ve hayvansal ürünler tüketmemelidir, çiğ tüketilecek sebze ve meyveler iyice 

yıkanarak tüketilmelidir. 

• Sabun ve su ile sık sık elleri yıkamalı, su ve sabun olmadığı durumlarda el 

dezenfektanlarım kullanmalıdır. 

• Virüsün bulaşma yollarından olan ağız, burun ve gözlere temas etmekten kaçınmalıdır. 

• Grip gibi mikroplarla kirlenmiş olma ihtimali olan yüzey ve eşyaları temizleyip 

dezenfekte etmelidir. 

• Hasta kişiler ile yakın temastan kaçınmalıdır. 

• Suudi Arabistan ziyareti esnasında veya 14 gün içerisinde ateş, öksürük, nefes darlığı 

gelişirse bir sağlık kuruluşuna başvurmalı ve başvurduğu hekime seyahatine dair bilgi 

vermelidir. 

  


