
Ateş, enfeksiyona karşı vücudun doğal olarak gösterdiği bir reaksiyondur ve bu nedenle çeşitli önlemler 
alınarak hafifletilebilen bir semptomdur.

Kendiniz ne yapabilirsiniz?

• Günlük yaklaşık 1,5 - 2 litre sıvı tüketin (örn. şekersiz çay)
• Ateşiniz yükseldiğinde, genellikle şiddetli bir üşüme görülür, bu nedenle gerekli oda 

sıcaklığını sağlayın
• Baldıra sarılan, serin ve nemli sargı bezi gibi çeşitli sargıların faydası olabilmektedir
• Kolay sindirilebilir (özellikle yağ oranı düşük) gıdalar yemeye özen gösterin
• Mümkün olduğu ölçüde doğal liflerden yapılmış hafif giysiler giyin
• Eğer çok terliyorsanız, vücudunuzun çeşitli kısımlarını yıkamak da faydalı olabilmektedir.
• Yeterince uyumaya gayret gösterin, gün içinde kısa şekerlemeler yapın
• Odanızı düzenli olarak havalandırın, odanıza temiz hava girişini sağlayın

Enfeksiyondan kaçının: Ellerinizi düzenli olarak (sabunla en az 20 saniye) yıkayın veya 
dezenfekte edin, ellerinizin içi yerine kolunuzun iç kısmına doğru öksürün/hapşırın, 
mesafenizi koruyun, kişisel/tıbbi temas gerektiren durumlarda bir FFP2 maskesi takın.

Emin olmadığınız durumlarda veya kendiniz, çocuğunuz ya da bakıma muhtaç bir akrabanız 
için tıbbi bilgiye ihtiyaç duymanız halinde, sağlık danışma hattı olan 1450’yi arayın.

Ne zaman doktor tavsiyesi alınmalıdır?

Ev doktorunuzla sürekli olarak telefonla irtibat halinde olmanız tavsiye edilmektedir. Eğer ki:
• Çok aşırı derecede şikayetleriniz varsa (örneğin, yüksek veya sürekli ateş, şiddetli ağrı gibi)
• Nefes almakta zorluk çekiyorsanız
• Hafif bir fiziksel aktivitede veya konuşurken bile nefes darlığı hissediyorsanız
• Göğüs bölgesinde ağrı veya baskı hissediyorsanız
• Solunum yollarında kronik bir hastalığınız varsa
• Siz (veya çocuğunuz) sıvı içemez veya tutamaz durumdaysanız
• Bilincinizin bozulmaya başladığını fark ederseniz (örneğin, uyanık kalamama)
• Dudakların, ayak parmaklarının veya parmakların derisinde maviye çalan bir renk değişikliği 

fark ederseniz
• Baldırınızda/bacağınızda ağrının ve/veya ağrıyan yerin genişlediğini fark ettiğinizde 

ya da
• COVID-19 hastalığının seyrini şiddetlendirecek bir veya daha fazla risk faktörü sizin için 

geçerliyse, her halükarda bir doktor tavsiyesine başvurulmalıdır.

Akut COVID-19 enfeksiyonunda ateş 
(Yetişkinler ve okul çağındaki çocuklar için geçerlidir)
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Risk faktörleri:

• 50 yaş üzeri olmak
• Kanser hastalığı
• Kalp ve damar hastalıkları
• Yüksek kan basıncı
• Damar hastalığı
• Sigara içmek
• Trizomi 21
• Vücut kitle (boy ile kilo) indeksinin 30 kilodan fazla olması
• Kronik karaciğer veya böbrek hastalığı
• Son yıllarda felç veya kalp krizi geçirmiş olmak
• Diyabet (Şeker hastalığı)
• Solunum sistemi hastalıkları
• Nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar (örneğin, bunama)
• İmmünosüpresyon (hastalık veya ilaca bağlı olarak)
• Hamilelik (özellikle ek risk faktörleriyle birlikte)
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