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Kendiniz ne yapabilirsiniz?

Boğaz ağrısında:

• Tuzlu su veya ada çayı ile gargara yapın
• Çok miktarda sıvı tüketin, örneğin bol bol şekersiz bitki çayları ve zencefil çayı için
• Boğazınıza çesitli boğaz sargıları bağlayın, bunların da faydası olmaktadır. 
• Boğazınızın nemlenmesi için küçük buz parçaları emebilirsiniz
• Gerekirse ağrı kesici ve iltihabı önleyici ilaç kullanabilirsiniz
• Dinlenin

Burun akıntısında:

• Bol miktarda sıvı tüketin, böylelikle burun salgılarının (sümük) sıvılaşmasını da 
kolaylaştırırsınız

• Odadaki nem oranının artması için nemli bezler asın
• Solunum yollarının daha kolay açılabilmesi için üst bedeniniz hafifçe yukarıda olacak 

şekilde yatın.
• Su buharını solumak da etkili olabilir
• Gerekirse birkaç gün burun spreyi kullanın
• Kendinize dikkat edin
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?

Hafif enfeksiyonlar dışında 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 renk bir değişikliği 

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

Boğaz ağrısı ve burun akıntısı COVID-19 enfeksiyonunun sonucu olarak sıklıkla ortaya çıkar. Bazen 
boğaz ağrısı çok şiddetlidir.

COVID – 19 enfeksiyonunda boğaz ağrısı, burun akıntısı
(Yetişkinler ve okul çağındaki çocuklar için geçerlidir)



En önemli risk faktörlerine genel bakış:

• 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) corona.ooe.gv.at

ya da

• COVID-19 hastalığının seyrini şiddetlendirecek bir veya daha fazla risk faktörü sizin için 
geçerliyse, her halükarda bir doktor tavsiyesine başvurulmalıdır.

http://corona.ooe.gv.at
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