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تۈركىيە
.2020يىلى .3ائينىڭ  .19كۈنى

قولالنما ھەققىدە
بۇ قولالنما دۇنيا سەھىيە تەشكىالتى (د س ت) تەرىپىدىن يەرشارى خارەك تېرلىلك ائممىۋى ساغالمىق تەھدىتى دەپ ېئال قىلىناا ۇۇخە
ۇىرۇسى ھەققىدە چۈشەنچىىگە ېئگ ە بولۇش ۇە ائلدىنى ېئلىش تەدبىرلىرى توغرىسىدا قېرىنداشلىرىمىزنىڭ قوللىنىشى ۈئچۈ ائممىباب تىلدا
ھازىرالندى.
-تەييارلىاۇچىالردىن

يازغۇچى /مەزمۇن مۇندەرىجىسى
نامەتجان مەمەت :ۋۇخەن/كورونا ۋىرۇسى ھەققىدە چۈشەنچە ،يۇقۇملىنىش خەۋپ ى يۇقىرى كىشىلەر ،ۋىرۇسقا قارشى  14تۈرلۈك
قاىئدە ۋە يۇقۇملىنىش خەۋپ ى يۇقىرى كىشىلەر ېئلىشقا تېگىشلىك قوشۇمچە تەدبىرلەر.
گۈلپىيە ائبدۇشۈكۈر :ۋۇخەن ۋىرۇسنىڭ يۇقۇش يوللىرى ۋە ائالمەتلىرى ،ۋۇخەن ۋىرۇسىنىڭ تارقىلىشىنىڭ ائلدىنى ېئلشتىكى توغرا
قاراشالر.
مەغپىرەت ائبدۇلۋەلى بوزالر :ۋۇخەن ۋىرۇسىدىن يۇقۇملىنىشنىڭ ائلدىنى ېئلىش ۈئچۈن بەدىنىمىزنىڭ كېسەلگە قارشى تۇرۇش كۈچىنى
ائشۇرۇش يوللىرى.

تەشەككۈرنامە
تۈركىيە سەھىيە نازارىتى تۈزۈپ چىقا ۇۇخە ۇىرۇسىاا قارشى  14تۈرلۈك قاىئدىنى بۇ قولالنمىدا قوللىنىشىمىزغا رۇخسەت قىلاانلىقى
ۈئچۈ تۈركىيە سەھىيە مىنىستىرلىقى قارمىقىدىكى ائممىۋى ساغالملىق باشقارمىسىاا تەشەككۈر ېئيتىمىز.
بۇ قولالنمىنى تۈزۇپ چىقىش ۈئچۈ تېخنىكا جەھەتتىن ياردەم قىلاا نۇرەددىن ىئزباسار،ھەزرىتى ەئلى ائلىم ،ائبدۇزاھىر يۇنۇس ۇە بۇ
قولالنمىنى ائۇازلىق وئقۇغا مۇھسىن ۆئزغازىاا تەشەككۈر ىئيتىمىز.

ۋۇخەن/كورونا ۋىرۇسى ھەققىدە
 .2019يىلنىڭ ائخىرىدا خىتاينىڭ ۇۇخە شەھىرىدىن چىققا بىر يۇقۇملۇق كېسەللىك ىئنتىايىن تىز سۈرەتتە دۇنيانىڭ ھەر قايسى
تەرەپلىرگە تارقالماقتا .بۇ كېسەللىك بىر قانچە پەرقلىق ىئسىمدا ائتالماقتا ،بۇ ۇىرۇس ۇۇخەندىن چىققانلىقى ۈئچۈ دەسلەپكى باسقۇچتا
ۇۇخە ۇىرۇسى ۇەياكى كورونا ۇىرۇسى دەپمۇ ائتالدى 2020 .يىلى .2ائينىڭ  .11كۈنى د س ت بۇ كېسەلنىڭ ىئسمىنى  COVID-19دەپ
ېئال قىلدى.2020 .يىلى  .3ائينىڭ .17كۈنى ائمېرىكا پرېزدېنتى تىرامپ بۇ كېسەلنىڭ ىئسمىنى خىتاي ۇىرۇسى دەپ ائتىدى .ۇئياۇرچە بەزى
ماتېرىيالالردا يېڭى تىپتىكى تاجىسىما ۇىرۇسلۇق ۆئپكە ياللۇغى دەپمۇ يېزىلماقتا.

 .2020يىلى .3ائينىڭ  .19كۈندىكى ىئستاتېستىكىاا ائساسالنااندا دۇنيادا  176دۆلەتتە ۇۇخە ۇىرۇس بايقالاا بولۇپ ،دۇنيا مىقىياسىدا
بۇ ۇىرۇس بىلە يۇقۇمالناۇچىالر  221927نەپەرگە يەتكە ۇە  8999كىشى بۇ ۇىرۇس سەۇەبلىك ۆئلگە  .بۇ كېسەلنىڭ مەنبەسى خىتاي
بولۇپ ،ھازىرغا قەدەر ەئڭ ېئاىر تەسىرى خىتايدا كۆرۈلگە ،خىتايدا يۇقۇمالناۇچىالرنىڭ وئمۇمى سانى  ،80928بۇ كېسەل بىلە
ۆئلگەنلەرنىڭ سانى  3245دۇر .ىئككىنجى وئرۇندا ىئتالىيە بۇ كېسەلنىڭ زىيىنىاا ەئڭ كۆپ ۇئچىرىاا بولۇپ ،يۇقۇمالناۇچىالرنىڭ وئمۇمى
سانى  35713كىشى ،ۆئلگەنلەرنىڭ سانى  2978كىشىدۇر .ۈئچۈنچى وئرۇندا ىئرا بولۇپ ،يۇقۇمالناۇچىالرنىڭ سانى  17361كىشى،
ۆئلگەنلەرنىڭ سانى  1135كىشىدۇر ،تۆرتىنچى وئرۇندا ىئسپانىيە بولۇپ ،يۇقۇمالناۇچىالرنىڭ وئمۇمى سانى  15014كىشى ،ۆئلگەنلەرنىڭ
سانى  640كىشىدۇر .بەشىنچى وئرۇندا گېرمانىيە بولۇپ ،يۇقۇمالناۇچىالرنىڭ سانى  13083كىشى ،ۆئلگەنلەرنىڭ سانى  31كىشىدۇر.
ائلتىنچى وئرۇندا ائمېرىكا قوشما شىتاتلىرى بولۇپ ،يۇقۇمالناۇچىالرنىڭ سانى  9464كىشى ،ۆئلگەنلەرنىڭ سانى  155كىشىدۇر .يەتتىنچى
وئرۇندا فىرانسىيە بولۇپ ،يۇقۇمالناۇچىالرنىڭ سانى  9134كىشى،ۆئلگەنلەرنىڭ سانى  264كىشىدۇر .سەككىزىنچى وئرۇندا جەنۇبى كورىيە
بولۇپ ،يۇقۇمالناۇچىالرنىڭ سانى  8565كىشى ،ۆئلگەنلەرنىڭ سانى  91كىشىدۇر .توققۇزىنچى وئرۇندا شىۋىتسارىيە بولۇپ،
يۇقۇمالناۇچىالرنىڭ سانى  3219كىشى ،ۆئلگەنلەرنىڭ سانى  35كىشىدۇر .وئنىنچى وئرۇندا ەئنگىلىيە بولۇپ يۇقۇمالناۇچىالرنىڭ سانى
 2626كىشى ،ۆئلگەنلەرنىڭ سانى  104كىشىدۇر .ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ ىئستاتېستىكىسىاا ائساسالنااندا بۇ كېسەل بىلە ۆئلگەنلەرنىڭ
كۆپىنچىسى ياشاناانالردۇر .تۈركىىيە سەھىيە مىنىستىرى  .2020يىلى  .3ائينىڭ .11كۈنى بىر كىشىنىڭ ۇىرۇستىن يوقۇمالناانلىقىنى ېئال
قىلااندىن كېيىن ،شۇائناا قەدەر  191كىشىنىڭ يۇقۇمالناانلىقى 2،كىشىنىڭ ۇاپات بولاانلىقى بىلدۈرۈلدى.

ۋۇخەن ۋىرۇسنىڭ يۇقۇش يوللىرى
ۇۇخە ۇىرۇسىنىڭ ائساسلىق يۇقۇش يوللىرى
 .1ۇىرۇس ائساسە ائدەمدىن ائدەمگە تۆۇەندىكى يولالر ائرقىلىق يۇقىدۇ :
 ائدەملەر بىر  -بىرى بىلە يېقىن ائرلىقتا ۇئچراشقاندا ( ەئڭ ائز بىر-ىئككى مېتىر مۇساپە قويۇشى كېرەك)
 يۇقۇمالناا كىشىلەر يۆتەلگەندە ياكى ھەپشىگەندە (چۈشكۈرگەندە) چاچرىاا چاچراندى تۈكۈرۈكلەردىن.
 بۇ چاچراندى ماددىالر يېقىن ائرلىقتىكى كىشىلەرنىڭ ېئاىزى ۇە بۇرنىاا چاپلىشىپ قېلىشى ياكى بىۋاستە نەپەس يولى ائرقىلىق
ۆئپكىگە كىرىشى مۇمكىن.
 .2ۇىرۇس بىلە يۇقۇمالناا ۇە كېسەللىك ائالمىتى بولاا ائدەملەر (كېسەللەر ) يۇقۇمنىڭ تۈپ مەنبەسى ھېساپلىنىدۇ.

 .3بەزى يۇقۇمالردا كېسەللىك ائالمەتلىرى بالدۇرراق پەيدا بولىشى بولىشى مۇمكىن .
 .4بۇ ۇىرۇس ،يۇقۇمالناۇچى ىئشلەتكە ياكى قول تەگكۈزگە نەرسىلەرنى تۇتقا قول بىلە ېئاىز ،بۇرۇ ۇە كۆزلىرىنى تۇتۇش ائرقىلىقمۇ
يۇقۇشى مۇمكىن بولسىمۇ بۇ ائساسلىق يۇقۇملىنىش يولى ەئمەس.
 .5ۇىرۇس بىلە يۇقۇمالناا ائدەملەر  6-5كۈ ىئچىدە  ،ەئڭ كېيىن  11.5كۈ ىئچىدە كېسەل ائالمەتلىرى كۆرىلىشكە باشاليدۇ .ەئمما بۇ
ۇىرۇس بىلە يۇقۇمالناا كىشىلەر كېسەللىك ائالمىتى كۆرىلىشتىن  48-24ساەئت بۇرۇنمۇ ۇىرۇسنى تارقىتىشى مۇمكىنلىكى بىلىنمەك تە.
 .6ۇىرۇس بىلە يۇقۇمالناا كىشىنىڭ ەئڭ ائز  3-2ائدەمگە يۇقتۇرىشى ېئھتىمالى بار ،ەئمما بەزى يۇقۇمالناۇچىالردا بولۇپمۇ ياشالردا
ھېچبىر كېسەللىك ائالمىتى كۆرۈلمىگەچكە ائلدىنى ېئلىشقا سەل قارىاانلىقى سەۇەبىدىن تېخىمۇ خەتەرلىك ۇىرۇس مەنبەسى ىئكەنلېكىنى
ىئلگىرى سۈرمەك تە.
 19-0 .7ياش ائرىسىدىكى بالىالرنىڭ يۇقۇملىنىش نىسبىتى باشقا ياش گۇرۇپپىسىدىكىلەرگە قارىااندا تۆۇە ىئكەنلىكى بىلىنمەك تە .لېكىن
كېسەللىككە قارشى تۇرۇش ۇە ائلدىنى ىئلىش وئرگىنىنىڭ تەتقىقاتىاا ائساسالنااندا ائمېرىكىدا كۆرۈلگە كېسەللەردە ياشالرنىڭمۇ (44-20
ياش ائرىسىدىكى ) وئخشاش دەرىجىدە يۇقۇمالناانلىقىنى 7-5،ائدەمنڭ ىئچىدە  1ائدەمنىڭ كېسەللىك دەرىجىسىنىڭ ېئاىرلىق سەۇەبىدىن
دوختۇرخاندا يېتىۋاتقانلىقىنى ېئنىقلىاا  .بۇنىڭ ائدەتتىكى زۇكامدىن خېلىال يۇقىرى ىئكەنلىگىنى وئتتۇرغا قوياا  .بۇ گۇرۇپتىكىلەرنىڭ كۆپ
قىسمىنڭ كېسەللىك ائالمىتى يېنىك ياكى يوق بولااچقا ەئڭ خەتەرلىك ۇىرۇس توشۇغۇچى بولىدىاانلىقى ىئلگىرى سۈرۈلمەك تە .
 .8ھازىرغىچە كۆرۈلگە ۇەقەلەر ،يۇقۇمالناانالرنىڭ  %80ەئتراپىدىكىلەر يېنىك ياكى ھېچقانداق كېسەللىك ائالمەتلىرى بولمىاانلىقىنى ،
 % 15ېئاىر يۇقۇمالناۇچىالر بولۇپ وئكسېگىنگە ېئھتىياجى بولاانلىقىنى  %5 ،يۇقۇمالناۇچىالرنىڭ جىددى قۇتقۇزۇشقا ېئھتىياجى
بولاانلىقىنى كۆرسەتمەك تە .

ۋۇخەن ۋىرۇسى كېسەللىكىنىڭ ائالمەتلىرى





قىزىتىش
ھۆتەلىش) قۇرۇق ھۆتەل)
ماغدۇرسىز ۇە ھارغىن ھېس قىلىش
نەپەس سىقىلىش
بەزى كېسەللەردە بۇرۇ پۈتۈپ قېلىش ياكى بۇرۇندىن ماڭ قا ېئقىش ،گال ائغرىش ۇە ىئچى سۈرۈش ەئھۋاللىرىمۇ كۆرۈلىدۇ.

يۇقۇملىنىش خەۋپ ى يۇقىرى كىشىلەر
ۇۇخە ۇىرۇس بولسا يېڭى بىلىنگە بىر كېسەللىك  ،ھەر كۈنى تېخىمۇ كۆپ نەرسىلەرنى ۆئگىنىۋاتىمىز ،ائلدى بىلە شۇنى
جەزىملەشتۈرۈش كېرەككى ۇۇخە ۇىرۇسى ،ەئر-ائيال ،چوڭ-كىچىك بارلىق كىشىلەرگە يۇقىدۇ .بۇنى يۇقۇملىنىش ەئھۋالىدىن
كۆرۈۇاالاليمىز ،ەئمما ياشاناانالر ۇە ھەر قانداق ياشتىكى كېسىلى بار كىشىالر بۇ ۇىرۇسنىڭ تەسىرىگە بەكرەك ۇئچرايدۇ ،بۈگۈنگە قەدەر
مەلۇم بولاا ۇئچۇرالرغا ائساسالنااندا تۆۇەندىكىلەر يۇقۇملىنىش خەۇپ ى يۇقىرى كىشىلەردۇر،


 65ياش ۇە ۇئنىڭدىن چوڭ كىشىلەر.



ياشاناانالر ساناتورىيەسىدە ياكى ۇئزۇ مۇددەتلىك كۈتۈنۈش وئرنىدا تۇرىدىاا كىشىلەر.



تۆۇەندىكى كېسەللىرى بار ھەر قانداق ياشتىكى كىشىلەر  ،بولۇپمۇ كونترول قىلىنمىاا كىشىلەر.
 oسوزۇلما خاراك تېرلىك ۆئپكە كېسىلى ياكى زىققا
 oيۈرەك مۇسكۇلى تىقىلمىسى ياكى تاجىسىما ائرتېرىيە كېسەللىكى
 oدىائبىت كېسىلى
 oھۆتەل ىئقتىدارىنى ائجىزالشتۇرىدىاا نېرۇا كېسەللىكلىرى
 oىئممۇنىتېت كۈچى ائجىزالر
 oراكنى خېمىيىۋىلىك ياكى رادىائتسىيە ائرقىلىق داۇالىنىۋاتقانالر (ھازىرقى ياكى يېقىنقى مەزگىللەردە)
 oقا ائزلىق
 oدىائلىز(قا تازالش) قىلىشقا ىئھتىياجلىق سوزۇلما خارەك تېرلىك بۆرەك كېسىلى
 oجىگەر قېتىشىش
 oنورمال ىئشلىمەيدىاا تال ياكى تال ائجىزلىق
 oھەددىدىن زىيادە سېمىزلىك (بەدە ىئاىرلىق كۆرسەتكۈچى[ 40 BMIيۇقىرى بولاانالر)



ھامىلىدار ائيالالر

تاماكا چېكىش ۋە ۋۇخەن ۋىرۇس
تاماكا چېكىش -نەپەس يولى  ،ۆئپكە توقۇلمىلىرى ۇە پۈتۈ بەدەندىكى ىئممۇنىتېت سېستىمىسىاا تەسىر كۆرسىتىدۇ .بۇ بەدەندىكى
ىئممۇنىتېت سېستىمنىڭ ۇۇخە ۇىرۇساا وئخشاش يۇقۇملۇق كېسەللكلەرگە قارشى تۇرۇشتىكى تەبئىي ىئقتىدارىنى ائزايتىدۇ.
تاماكا چەككۈچىلەردە:
 جىددىي خارەك تېرلىك نەپەس يولى يۇقۇملىنىش خەۇىپ ى يۇقىرىاليدۇ.
 يۇقۇملىنىش ائسارىتى تېخىمۇ ۇئزۇ بولىدۇ.
 يۇقۇملىنىش خەۇىپ ى تاماكا چەكمەيدىاانالرغا قارىااندا تېخىمۇ ېئاىر بولىدۇ.

ۋۇخەن ۋىرۇسنىڭ تارقىلىشى ۋە ائلدىنى ېئلىشتىكى توغرا قاراشالر :
.1بۇ ۇىرۇس ھاۇا كېلىماتى ىئسسىق ۇە نەم يەرلەردىمۇ وئخشاشال تارقىلىدۇ  .ھاۇا كېلىماتى قانداق بولىشىدىن قەتئىي نەزەر  ،ۆئزىڭىزنى
قوغداش ۈئچۈ تەدبىرلىك بولۇشىڭىز الزىم .
ەئڭ ائددى ۇە ۈئنۈملۈك ۇئسۇل  :پات – پات قولىڭىزنى يۇيۇش ۇە بۇ ائرقىلىق ،ېئاىزىڭىزنى  ،بۇرنىڭىزنى ھەم كۆزىڭىزنى تۇتقاندىن كېيىن
ۇىرۇسنىڭ تارقىلىشىنىڭ ائلدىنى ېئلىش .

.2سوغوق ھاۇا ۇە قار بۇ ۇىرۇسنى ۆئلتۈرمەيدۇ  .نورمالدا  ،سىرتقى مۇھىتنىڭ تېمپىراتۇرسىنىڭ قانداق بولىشىدىن قەتئىي نەزەر  ،ائدەم
بەدىنىنىڭ تېمپىراتۇرىسى  36.5سېلسىتسيە گىرادۇستىن  37سېلسىتسيە گىرادۇس ەئتراپىدا بولىدۇ  .شۇنىڭ ۈئچۈ ۆئزىڭىزنى بۇ ۇىرۇستىن
قوغداشنىڭ ەئڭ ۆئنۈملۈك ۇئسۇلى يەنىال قولىڭىزنى سوپۇنالپ يۇيۇش ياكى ىئسپىرتلىق سۇ بىلە قولىڭىزنى تازىالشتۇر .
.3ىئسسىق سۇدا مۇنچىاا چۈشۈش ۇۇخە ۇىرۇسنىڭ ائلدىنى ائلمايدۇ .ھەتتا  ،بەك ىئسسىق سۇدا يۇيۇنۇش بەزىدە كۆيۈشنى كەلتۈرۈپ
چىقىرىدۇ .شۇنىڭ ۈئچۈ  ،يۇقاردا دېيىلگەندەك توغرا ۇئسۇلدا قولنى داىئم يۇيۇش ەئڭ ۈئنۈملۈك ائلدىنى ېئلىش ۇئسۇلىدۇر .
.4ۇۇخە ۇىرۇس پاشا چېقشى بىلە يۇقمايدۇ  .ھازىرغىچە بۇنىڭاا مۇناسىۋەتلىك ھەرقانداق بىر دەلىل ىئسپات يوق .
.5قول قۇرۇتقۇچىالر بۇ ۇىرۇسنى ۆئلتۈرەلمەيدۇ  .شۇڭا قولىڭىزنى داىئم يۇيۇش ائندىن قەغەز بىلە قۇرۇتۇشىڭىز كېرەك .
.6ۇئلتىرا بىنەپشە دېزىنفېكسىيە چىرىاى ۇۇخە ۇىرۇسىنى ۆئلتۈرەلمەيدۇ .بۇ تۈردىكى چىراغالر قول ۇە بەدەننىڭ باشقا قىسىملىرىنى
دىزىنفىكسىيە قىلىشقا ىئشلىتىلمەسلىكى الزىم  .ۇئلتىرا بىنەپشە نۇر تېرىگە بەكمۇ زىيانلىق .
 .7ىئسسىالىق ۆئلچىگۈچ ( تەرمال سىكانىر) ائدەملەرنىڭ ۇىرۇس بىلە يۇقۇمالناىنىنى بىلەلمەيدۇ  ،پەقەت بەدە تېمپىراتوراسى
نورمالدىن يۇقرى بولاا ائدەملەرنى بايقاشتا پايدىلىق رولى بار  .چۈنكى ۇىرۇس بىلە يۇقۇمالناا كىشىلەرنىڭ كېسەللىك ائالمىتىنىڭ
كۆرىلىشى ۈئچۈ ىئككىدىن وئ كۈنگىچە ۇاقىت كېتىدۇ.
.8پۈتۈ بەدەنگە ىئسپىرت ياكى خىلور تۆكۈش ائرقىلىق ۇۇخە ۇىرۇسنى ۆئلتۈرگىلى بولمايدۇ  .بۇ خىلدىكى ىئسپىرىتلىق بويۇمالرنى بەدەنگە
چېچىش ائرقىلىق ائللىبۇرۇ بەدەنگە كىرىپ بولاا ۇىرۇسنى ۆئلتۈرگىلى بولمايدۇ  .ەئكسىچە  ،بۇ ماتېرىيالالر تېرىگە  ،كىيىملەرگە ۇە
بەدە تو قۇلمىلىرىاا ېئاىر دەرىجىدە زىيا ېئلىپ كېلىدۇ  .بۇ ماتېرىيالالرنى يۇقۇمالناا يەرلەرنىڭ يۈزلىرىنى تازىالشقا ىئشلىتىشكە بولىدۇ ،
لېكىن تەۇسىيە قىلىناا مىقداردا قوللىنىلىشى كېرەك .
.9ۆئپكە ياللۇغىنىڭ ۇە زۇكامنىڭ ۇاكسىنىسى ۇۇخە ۇىرۇسدىن قوغدىيالمايدۇ .بۇ ۇاكسىنىلەرنىڭ ھېچبىرى ۇۇخە ۇىرۇساا قارشى
ۈئنۈملۈك ەئمەس  .ھازىر تەتقىقاتچىالر بۇ نۇقتىدا ۇىرۇس قا قارشى ۇاكسىنا ىئشلەش ۈئچۈ تەتقىقات ېئلىپ بېرىۋاتىدۇ  .لېكىن  ،يۇقاردىكى
ۇاكسىنىالرنى ەئملىتىشنىڭ  ،ھاۇادىن يۇقىدىاا كېسەللىكلەرىگە قارشى ىئممونىتېتىڭىزنى ائشۇرىشىڭىزغا پايدىسى بار .
 .10بۇرۇننى داۇاملىق تۇز سۈيىدە چايقاش ائرقىلىق بۇ ۇىرۇسنىڭ ائلدىنى ائلاىلى بولمايدۇ .بۇنى ىئسپاتلىاا ھېچبىر دەلىل ىئسپات يوق،
ەئمما تۇز سۈيىدە غار-غار قىلىشنىڭ زۇكامدىن ەئسلىگە كېلىشنى تىزلەشتۈرگەنلىكىگە ائىئت ائزدۇر-كۆپتۇر ىئسپاتالر كۆرۈلگە .
 .11سامساق يېيىش ۇۇخە ۇىرۇسىنىڭ ائلدىنى ائلمايد .سامساق ساغالملىققا پايدىلىق ۇە مەلۇم دەرىجىدە مىكرۇپقا قارشى رولى بار بولاا
يېمەكلىك .ەئمما ھازىرقى كېسەللىكنىڭ سامساق ائرقىلىق ائلدىنى ائلاىلى بولىدىاانلىقىاا داىئر ھېچبىر دەلىل – ىئسپات يوق
 .12ۇۇخە ۇىرۇس ھەر قانداق ياشتىكى ائدەملەرگە يۇقۇشى مۇمكىن .ياشاناانالر ۇە ەئسلىدىنال كېسەللىكلىرى ( زىىققا كېسىلى  ،دېائبىت
 ،يۈرەك،قا -تۇمۇر كېسەللەكلىرى ) بولاا ائدەملەرنىڭ بۇ ۇىرۇسقا نىسبەتە قارشىلىق كۈچىنىڭ ائجىز بولۇدۇغانلىقى ۇە تېخىمۇ ېئاىر
كېسەل بولۇش ېئھتىمالىنىڭ يۇقرى بولاانلىقى كۆرۈلمەك تە  .د س ت ،ھەممە ائدەمنىڭ بۇ ۇىرۇسقا سەل قارىماي ۆئزىنى قوغداش ۈئچۈ
قول ۇە نەپەس يولى تازىلىقىاا دىققەت قىلىش كېرەكلىكىنى تەۇسىيە قىلىدۇ .

 .13ائنتىبىيوتىكالرنىڭ بۇ ۇىرۇسنىڭ ائلدىنى ېئلىش ۇە داۇاالشتا ھېچقانداق پايدىسى يوق .ائنتىبىيوتىكالر پەقەت باك تېرىيەلەرگە قارشى
تەسىر كۆرسىتىدۇ  .كورونا بولسا ۇىرۇس بولاانلىقى ۈئچۈ ائنتىبىيوتىك قوللىنىلماسلىقى كېرەك ،ەئمما بۇ كېسەل سەۇەبىدىن
دوختۇرخانىدا ياتقا كېسەللەرگە بەزىدە بېرىلىشى مۇمكىن  ،چۈنكى بىرال ۇاقىتتا باك تېرىيە بىلە يۇقۇمالناا بولىشى مۇمكىن .
 .14ھازىرغىچە بۇ كېسەلنى ۈئزۈل-كېسىل ساقايتىدىاا ياكى ائلدىنى ائلىدىاا دورا يوق .ەئمما ھازىرغىچە يۇقۇمالناۇچىالرنىڭ كېسەللىك
ائالمەتلىرىنى ائزايتىش ياكى باشقا كېسىلى بولسا شۇنى تۇتقا قىلىپ داۇاالش ېئلىپ بېرىلىۋاتىدۇ  .بەزى مەملىكەتلەردە بەزى دورىالرنىڭ
كۆرۈنەرلىك پايدىسى بولاىنىاا ائىئت ىئسپاتالر كۆرۈلۈشكە باشلىدى  ،مەسىلە  :پىالچونىل  200مىللىگىرام  .لېكىن تېخىچە مۇقىم بىر
دورا د س ت تەرىپىدىن ياكى باشقا نوپۇزلۇق سەھىيە وئرگانلىرىدىن تەۇسىيە قىلىنمىدى.
 .15تەتقىقاتالردا "ىئبۇپىروفىن" نىڭ بۇ كېسەللەكنىڭ ائالمەتلىرىنى توختىتىش ۈئچۈ ىئشلىتىلمەسلىكى ھەققىدە نۇرغۇ پاكىتالر بىلە
تەۇسىيە قىلىندى  .بولۇپمۇ ياشالردا بۇ ۇە بۇنىڭاا وئخشايدىاا ائغرىق توختىتىش دورىللىرىنى ىئشلىتىش ېئاىر كېسەللىك دەرىجىسىگە
ېئلىپ بارىدىاانلىقى ىئسپاتالندى .شۇڭا ۇئنىڭ وئرنىاا " پارا سەتامول" ىئشلىتىش تەۇسىيە قىلىنىدۇ.

تۈركىيە سەھىيە مىنىستىرلىقى ۋۇخەن ۋىرۇسقا قارشى  14تۈرلۈك قاىئدىنى تۈزۈپ چىقتى ،بۇ قاىئدىلەر تۈۋەندىكىلەر،
قوللىرىڭزنى پات-پات ۇە ھەر قېتىمدا ەئڭ ائز  20سېكىنۇت
سوپۇنالپ يۇيۇڭ .يۇيااندا قوللىرىڭىزنىڭ ائلقا ىئچى ۇە
تېشىنى ،بارماقالرنى ۇە بارماق ائرسىنى ۇئۇۇالپ يۇيۇڭ.

ھۆتەلگەندە،چۈشكۈرگەندە ائغزىڭىزنى ۇە بۇرنىڭىزنى بىر قېتىم
ىئشلىتىدىاا قول قەغىزى بىلە توسۇڭ ،ەئگەر قەغەز بولمىسا
جەينىكىڭىزنىڭ ىئچى بىلە توسۇڭ.

قوللىرىڭىزنى ائغزىڭىزغا ،بۇرنىڭىزغا ۇە كۆزلەرىڭىزگە
تەگكۈزمەڭ.

زۇكام ۇە سوغۇق ۆئتۈپ كەتكەنلىك ائالمىتى بولاا
كىشىلەربىلە  4-3قەدەم ائرىلىق قويۇڭ.

چەتەئل ساياھەتلىرىڭىزنى بېكار قىلىڭ ياكى
كېچىك تۈرۈڭ

چەتەئلدىن قايتقاندىن كىيىن  14كۈ ۆئيىڭىزدىن سىرتقا
چىقماڭ

تۇرۇۇاتقا جايىڭىزنىڭ ھاۇاسىنى پات-پات
ائلماشتۇرۇپ تۇرۇڭ

كۈنلۈك ھاياتىمىزدا كۆپ ىئشلىتىدىاا ىئشىك تۇتقۇچى ۇە
جۈمەككە وئخشاش يەرلەرنى ھەر كۈنى سۇ ۇە سوپۇنالر بىلە
يۇيۇڭ

لۆڭگە ۇە شۇنىڭاا وئخشاش شەخسى ەئشياالرنى وئرتاق
ىئشلەتمەڭ

كىيىم –كېچەكلىرىڭىزنى  90-60گىرادۇس ائرلىقىدا نورمال كىر
سوپۇنى بىلە يۇيۇڭ

قول ېئلىشىپ ۇە قۇچاقلىشىىپ كۆرۈشۈشكە وئخىشاش يىقىن
ۇئچۇرىشىشتىن يىراق تۇرۇڭ

كۆپرەك ىئچىملىك ىئچىڭ ،ۇئزۇقلۇنۇش ۇە ۇئيقۇغا دىققەت
قىلىڭ

زۇكام ائالمەتلىرى كۆرۈلسە چوڭالر ۇە سوزۇلما خاراك تىرلىك
كېسىلى بولاانالر بىلە ۇئچراشماڭ ۇە سىرتقا ماسكا تاقاپ
چىقىڭ

قىزىتما چۈشمىسە ،ھۆتىلىش ۇە نەپەس سىقىلىش بولسا ماسكا
تاقاپ دوختۇرخاناا بىرىڭ.

تۈركىيە سەھىيە مىنىستىرلىقى .2020يىلى  .3ائيىڭ .14كۈندىن باشالپ 184 ،تېلېفۇ نۇمۇرى ائرقىلىق مەخسۇس ۇۇخە ۇىرۇس
توغرىسىدا مەسلەھەت بېرش خىزمىتىنى يولاا قويدى .ەئگەر ۇۇخە ۇىرۇسى ائالمەتلىرى كۆرۈلسە تۈركىيىدە ياشاۇاتقا
قىرىنداشالر  184كە تېلېفۇ قىلپ مەسلەھەت سورسا بولىدۇ.

يۇقۇملىنىش خەۋپ ى كۈچلۈك كىشىلەر بۇ قوشۇمچە تەدبىرلەرنى قوللىنىشى كېرەك


ەئگەر زىيارەتچىلەردە ۇۇخە ۇىرۇسنىڭ ائالمەتلىرى بولسا يوقلىماسلىقنى ېئيتىڭ.



زىيارەتچىلەر بىلە ھاۇاسى ۆئتۈشۈپ تۇرىدىاا ۆئيدە ياكى سىرتتا كۆرۈشۈڭ.



زىيارەتچىلەردىن قولىنى سوپۇ بىلە پاكىزە يۇيۇشنى تەلەپ قىلىڭ.



زىيارەتچىلەردىن سىز بىلە كەم دېگەندە  2مېتىر ۇئزاق تۇرۇشنى تەلەپ قىلىڭ.



مۇمكىن بولسا جىسمانى جەھەتتىن ائك تىپ بولۇڭ.



دورىلىرىڭىزنى ۇاقتىدا ېئلىڭ ۇە تولۇقالڭ.



ەئگەر كېسەل بولۇپ قالسىڭىز نېمە قىلىش توغرىسىدا ائىئلە بويىچە  ،دوستالر ۇە قوشنىالر بىلە وئرتاق پىال تۈزۈڭ.



ەئگەر سىز كېسەل بولسىڭىز  ،ۆئيدە تۇرۇڭ  ،سىزدە بار بولاا ھەر قانداق يۇقۇملۇق كېسەللىكنىڭ تارقىلىپ كېتىشنىڭ ائلدىنى
ېئلىڭ.

ۋۇخەن ۋىرۇسىدىن يۇقۇملىنىشنىڭ ائلدىنى ېئلىش ۈئچۈن بەدىنىمىزنىڭ كېسەلگە قارشى تۇرۇش كۈچىنى ائشۇرۇش يوللىرى
. 1پىسخىكىلىق تەڭپۇڭلۇقنى ساقالش .ۆئزىگە روھى بېسىم قىلىۋالماسلىق .كېسەلنىڭ ائلدىنى ېئلىش تەدبىرلىرىنى ياخشى بىلىش ۇە ۇئنى
ەئمىلىلەشتۇرۇش الزىم .مۇھىمى بۇ كېسەلدىن كۆپ ۇەھىمە يەپ روھى بېسىمنى ائۇۇتماسلىق كېرەك .ۇئنداق بولمىااندا كېسەلگە قارشى
تۇرۇش كۈچىمىز تۆۇەنلەپ كېتىپ بۇ كېسەلگە مۇپتىال بۇلۇش ېئھتىمالىمىز تېخىمۇ يۇقۇرىالپ كېتىدۇ.
. 2ۇئيقۇغا يېتەرلىك ەئھمىيەت بېرىش  :ۇئياۇر تىبابەتچىلىگىدە كۈندە  5ساائتتىن ائز  10ساائتتىن كۆپ ۇئيقۇ ىئنساننىڭ ساغالملىقىاا
زىيانلىق دەپ قارىلىدۇ .ھەر كۈنى  8-6ساەئتلىك ۇئيقۇغا كاپالەتلىك قىلىشىمىز الزىم .بولمىسا ائسانال كېسەلگە قارشى تۇرۇش كۈچىمىز
تۆۇەنلەپ كېتىدۇ .ۆئز ۇاقتىدا ۇئخالش ۇە سەھەر تۇرۇش ،مۇمكىن قەدەر ەئتىگەنلىك ھاۇادىن ۈئنۈملۈك پايدىلىنىشىمىز الزىم.
. 3ۆئيىمىزنىڭ ھاۇاسىنى ائلماشتۇرۇپ تۇرۇش بىلە بىرگە ،ەئتىگەنلىك ساپ ھاۇادا چوڭ قۇر نەپەس ېئلىپ ۆئپكىمىزنى چېنىقتۇرىشىمىز
كېرەك.
. 4مۇھىت تازلىقى ،شەخسى تازىلىق ۇە دېزىنفىكسىيەدە ناھايىتى دىققەت قىلىشىمىز كېرەك .سىركە ،سامساق قاينىتىش ائرقىلىق ۆئينى
دېزىنفېكسىيە قىلىش ،يالپۇز  ،رەيھا  ،ائدىراسما  ،سەندەل قاتارلىقالر بىلە ياكى دۇكانالردا سېتىلىۋاتقا دېزىنفېكسىيە-تازىلىق
سۇيۇقلۇقلىرى بىلە ۆئينى دېزىنفېكسىيە قىلىپ تۇرۇش الزىم .قوللىرىمىزنى باك تېرىيە ۆئلتۈرىدىاا قول يۇيۇش سۇيۇقلىقى بىلە قاىئدە
بويىچە يۇيۇش ۇە لىمو  ،ائپلېسىن پوستى (بۇالرنى يىگە ۇاقتىمىزدا ائزراق سۈيىنى قالدۇرۇپ ۇئنى ىئشلەتسەك بولىدۇ) ،گۈل سۈي ى
بىلە قولىمىزنى نەملەندۈرسەك بولىدۇ .
ائدا چېيىنى ،قەلەمپۇرنى قاينىتىپ ،سوغۇغاندىن كېيىن ھەسەل بىلە ائرالشتۇرۇپ ،ائزراق تۇز قوشۇپ ېئاىزىمىزغا ېئلىپ غار-غار قىلىش
الزىم.

موزىنى قاينىتىپ غار-غار قىلىشمۇ پايدىلىق .بۇنىڭاا ھەسەل قوشساقمۇ بولىدۇ .
بەدىرەنجى بوي )(meyan köküچېيىنى ىئچىش ،ۇە ۇئنىڭدا غار-غار قىلىش تېخىمۇ پايدىلىق .
تازىلىق ۇە دېزىنفېكسىيە قاىئدىلىرى ھەر قايسى مەتبۇائتالردا ېئال قىلىنىپ بولدى ،كۆپ توختالمىساقمۇ بولىدۇ .
. 5تاماكا ،ھاراق ،ھەر خىل زەھەرلىك ىئچىملىك-چىكىملىك ۇە ساالمەتلىككە زىيانلىق بولاا ياما ائدەتلەرنى تاشالش الزىم ،بولمىسا
بەدىنىمىز ۇە نەپەس سېستىمىمىز تېخىىمۇ ائجىزاليدۇ .ائسانال كېسەل بولىمىز.
. 6مۇۇاپىق بەدە چېنىقتۇرۇشنى ىئزچىل داۇامالشتۇرۇش بەك مۇھىمدۇر .شۇنىڭ بىلە بىرلىك تە چوڭ قۇر نەپەس ېئلىش ھەركىتىنى
داۇامالشتۇرۇشقا ەئھمىيەت بىرىشىمىز ،گەرچە ۆئيدە بولساقمۇ ،ۆئيدە قىالاليدىاا چېنىقىش ھەرىكەتلىرىنى قىلىشىمىز الزىم .
. 7سۇ ،قايناق سۇ ،تەبىىئ مېۋە سۇلىرى ،ىئلىما سۇ بىلە ت ەڭشەلگە ھەسەل سۇي ى (ھەسەل مىقدارى كوپ بولماسلىقى الزىم .ائلما
تەمىدە بولسا بۇلىدۇ ،يەنى بىر شىكەر قۇشىقى ھەسەل كۇپايە) .لىمو سۇي ى ياكى ھەسەل قوشۇپ ائرالشتۇرۇلاا چاي (بىر تال لىموننى
پاكىزە يۇيۇپ ،ۇئنىڭ ھە ممىسىنى ياكى يېرىمىنى بىر ىئستاكاناا سىقىپ پوستى بىلە بىرلىك تە قۇيۇپ ۈئستىگە قايناقسۇ ياكى سۇس
دەملەنگە چاي قويۇپ ائرالشتۇرۇپ سوغۇغاندىن كېيىن ھەسەل بىلە ائرالشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ)
بۇندىن  100يىلالر بۇرۇ خوتەندە ۇابا كېسىلى تارقاپ نۇرغۇ كىشىلەر ۆئلۈپ كەتكەندىمۇ ۇئياۇر تىۋىپلىرىمىز ائلما ،ائنار ۇە باشقا مىۋە
سۇلىرىنى ىئچىپ ،بەدىنىنى كۈچلەندۈرۈش ائرقىلىق كېسەلدىن ساقالناا  .سۇنى كۆپ ىئچىش ،بۇرۇ ۇە ېئازنى تۇز سۈيىدە چايقاش
ھازىر دوختۇرالرنىڭ وئرتاق تەۇسىيەسىدۇر .بىزمۇ ۇئنىڭاا ماسلىشىشىمىز الزىم.
. 8ۇئزۇقلىنىشقا ەئھمىيەت بېرىش ،كېسەلگە قارشى تۇرۇش كۈچىمىزنى كۈچلەندۈرۈشتە تۈرتكىلىك رول وئينايدۇ .ەئتىگەندە وئرنىمىزدىن
تۇرغاندا ائغزىمىزنى سۇ بىلە چايقىااندىن كىيىن ھەسەل سۇي ى ىئچىشنى ائدەت قىلساق ،ھەم بەدىنىمىزنى تازىاليدۇ ھەم كېسەلگە قارشى
تۇرۇش كۈچىمىزنى ائشۇرۇش بىلە بىرلىك تە باشقا نۇرغۇ پايدىلىق تەرەپلىرى بار .
مول ائقسىللىق ،مول ۇىتامىنلىق ،تەركىۋىدە بەدىنىمىزگە پايدىلىق بولاا ھەر خىل مېنىرالالر بولاا يىمەكلىكلەرنى كۆپرەك ىئستىمال
قىلىشىمىز الزىم .يەرلىك (يەرگە دەسسەپ ماڭىدىاا توخۇ) تۇخۇم ،كەفىر ،قېتىق ،زەيتۇ  ،گۈلقە (دىائبىت كېسىلى بولمىسا) ،بادام،
ياڭاق ،ۇە ھەر خىل قۇرۇق يىمىشلەر ،مېۋە-چېۋىلەر بۇلۇپمۇ ائلما ،بىھى ،ائنار ،بانا  ،پەكمەز ،مايمۇ شاپتۇلى(،)kiwi
ائپلېسىن)،(greyfurtقاتارلىق ھەرخىل سېرىق پوستىلىق مېۋىلەر .لىمو  ،چىال ،قاراقات ،شاتۇت ،ائناناسالرنى كۆپرەك ىئستىمال
قىلىشىمىز الزىم.
ھەرنۇپ ) (keçiboynuzuجەۇھىرى ،ائلىقات)،(gociberiەئنجۈر قېقى ،تاھىن ،بەدىيا  ،زىرە ۇە يەتتە خىل رەڭنى ۆئز ىئچىگە ائلاا
كۆك تاتالر بۇلۇپمۇ تۇرۇپ ،سەۇزە ،چاماۇر ،سېمىز وئت ،پالەك ،پېدىگە ،مەرجىمەك ،سامساق ،پىياز ،زەنجىۋىل ،زەرچىۋا ،چۇچۇك
بويا يىلتىزى)، (meyan köküسىياھدا ۇەياكى يېاى ،كوكۇنات يېاى ،زەيتۇ يېاى ،زىاىر -زاغۇ يېاى ،يالپۇز ياكى چېي ى ىئستىمال
قىلىنسا بولىدۇ .تەتقىقاتالردا يالپۇزنىڭ نەپەسلىنىش سېستىمىسىاا ناھايىتى پايدىلىق ىئكەنلىكى ىئسپاتالناا  .ائىئلىدىمۇ يالپۇز
) (pepermintچېي ى تەييارالپ ىئچسەك بولىدۇ .يالپۇزنى پاكىزە يۇيۇپ ،سالقىن يەردە قۇرۇتۇپ ائىئلىدىكى جا سانىاا قارىتا  5-2دانە

قۇرۇتۇلاا يالپۇزنى قايناق سۇدا  10-5مىنۇت قاينىتىپ دەملەپ ىئچسەك بولىدۇ .تاماقلىرىمىزغا يالپۇز قوشساقمۇ بولىدۇ) ،بېلىق ،تۇخۇم،
سۈت ،كەفىر ،ىئخالمۇر ،رەيھا  ،كەكىك ،يۇمااقسۈت ھەر خىل گۆش ،كالال پاچاق ،سۇڭەك شورپىسى،كۆك ماش)،(maş fasulyesi
سامساق قاتارلىقالردا سۇيۇقائش ېئتىپ ىئچسەك تېخىمۇ ياخشى ۇە ۆئنۈملۈك بولىدۇ .
ۇىتامىن  Dكەم بولسا نەپەسلىنىش سېستىمىمىزدا ائسانال ياللۇغ پەيدا بولىدۇ .كۆپىنچە ائدەملەردە ۇىتامىن  Dكەمچىل بۇلىدۇ ،بولۇپمۇ
قىش كۈنلىرىدە .شۇنىڭ ۈئچۈ ۇىتامىن  Dتولۇقالش بەك مۇھىم .ۇىتامىن  Cكېسەلگە قارشى تۇرۇش كۈچىمىزنى ائشۇرىدۇ ،ۇىتامىن  Cنى
مېۋە ۇە يې مەكلىكلەردىن تۇلۇقلىساقمۇ بولىدۇ .بولمىسا ۇىتامىن  Cىئستىمال قىلساقمۇ بولىدۇ .ائلما سىركىسى ۇە لىمو سۇيىنى ىئستىمال
قىلىش ۇە مېۋە-كۆك تاتلىرىمىزنى يۇيااندا سودا (مەدە سۇي ى) ،ائلما سىركىسى بىلە يۇيساق تېخىمۇ ياخشى.
ۇئياۇر تېبابەتچىلىك دورىلىرىدىن زۇكام جەۇھىرى ،سۇپوپ ى سۇائل ،لووئقى بادام ،لووئقى سەرپىستا  ،زۇپا شەربىتى قاتارلىك دورىالرنى
ىئشلەتسەك بەزى كېسەللىك ائالمەتلىرىنى يەڭگىللىتىشكە پايدىسى بار .يەڭگىل گال ائغرىش ۇە ماغدۇرسىزلىق كۆرۈلگەندە سۈت قاينىتىپ
بىر قوشۇق سوقۇلاا زەرچىۋا ۇە ھەسەل قوشۇپ ىئچسە زۇكامنىڭ ائالمەتلىرىنى ياخشىاليدۇ ۇە بەدىنىمىزنى كۈچلەندۈرۈشكە پايدىلىق.
يەڭگىل زۇكام ائالمەتلىرى بولااندا بۇالرنى ىئشلەتكە ياخشى .ەئلۋەتتە بۇالر كورونا ۇىرۇسنى ساقايتىدۇ دىگە مەناغا كەلمەيدۇ .بۇ
كېسەلنىڭ دورىلىرى تەتقىق قىلىنىش باسقۇچىدا .بۇ ۇىرۇس بىلە يۇقۇمالناانلىاىمىزدىن گۇما قىلاىنىمىزدا دەرھال دوختۇرغا بېرىشىمىز
الزىمدۇر.
تارىخى مەنبەلەردە -ۇئياۇرالر كۈچلۈك تاماقالرنى يەيدۇ ،شۇنىڭ ۈئچۈ ۇئالر يۇقۇملۇك كېسەللىكلەر بىلە ائسا يۇقۇمالنمايدۇ ،ىئچكى
كېسەللىكلەر بىلە كۆپ ائغرىيدۇ ،شۇنىڭ ۈئچۈ ۇئالرغا ائدەتتىكى دورىالر ائسا پايدا قىلمايدۇ ،كۈچلۈك زەھەرلىك دورىالر تەسىر
قىلىدۇ دەپ يېزىلاا  .ەئمەلىيەتتىمۇ شۇنداق ،گەرچە بىزگە يۇقۇملۇق كېسەللەر تېز يۇقمىسىمۇ ،بۇ ۇىرۇس ىئنتايىن خەتەرلىك ،شۇڭا سەل
قارىماي بەدىنىمىزنى كۈچەيتىش ۇە كېسەل يۇقۇشتىن ساقلىنىشىمىز الزىم.
يۇقارقى تەۇسىيەلەر پەقەت ساغالم ىئنسانالرغا ۇئياۇ كىلىدۇ .ھەر خىل كېسەللىكلىرى بار ،يېشى چوڭ ،قا ائزلىق ،سوزۇلما
خارەك تىرلىق كېسەللەرگەگىرىپتار بولاانالر ساغلىقىاا تېخىمۇ ەئھمىيەت بېرىشى الزىم .قېرىنداشلىرىمىز ەئلبەتتە ەئمەلى ەئھۋالاا ائساسە
ۇئزۇقلىقىنى تەڭشىسە بۇلىدۇ.
غىزالىرىمىزدا وئزۇقلۇق قىممىتى يۇقىرى ،ائسا ھەزىم بولىدىاا يېمەكلىكلەرنى يېيىش تەۇسىيە قىلىىنىدۇ.

يايدىالناا ماتېرىيالالر

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

World Health Organization. Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and
Control in Schools. (2020).
CDC. Transmission of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Centers for Disease Control
and Prevention https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/prepare/transmission.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoro
navirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Ftransmission.html (2020).
World Health Organization (WHO). Myth busters.
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/mythbusters (2020) doi:10.1126/science.aad2891.
Day, M. Covid-19: ibuprofen should not be used for managing symptoms, say doctors and
scientists. BMJ 368, 1 (2020).
CDC. Coronavirus: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov
WHO. Naming the coronavirus disease (COVID-19).
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technicalguidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)
UStoday news: Trump on calling coronavirus the 'Chinese virüs.
https://www.usatoday.com/videos/news/politics/2020/03/18/donald-trump-callingcoronavirus-chinese-virus/2863834001/
Türkiye Sağlık bakanlığı: size ve Türkiye’yi Koronavirüs riskinden koruyacak 14 kural.
https://www.saglik.gov.tr/
Haji Abdulhemit Yusufi. Uygur tibabiti neziriye asasliri 2014, 25-30 bet
Uygur tibabiti ham dorilar ilmi 2-kisim 147-bet.
Uygur tibabiti ham dorilar ilmi 1-kisim 97-bet
Uygur tibabiti ham dorilar ilmi 3-kisim 100-bet
Uygur tibabiti ham dorilar ilmi 3-kisim 116-bet
Bolleddula Jayaprakasam Et al. Licorice Flavonoids Inhibit Eotaxin-1 Secretion by Human
Fetal Lung Fibroblasts in Vitro. J. Agric. Food Chem. 2009, 57, 3, 820-825
Guoqian Chen et al. Pathogenic role of HMGB1 in SARS? Medical Hypotheses. Volume 63,
Issue 4, 2004, Pages 691-695
Waleed K.El-Aidy et al. Evaluation of propolis, honey, and royal jelly in amelioration of
peripheral blood leukocytes and lung inflammation in mouse conalbumin-induced asthma
model. Saudi Journal of Biological Sciences. Volume 22, Issue 6, November 2015, Pages 780788

