Başka ne öğrenmek istiyorum?

Biz kimiz?

Nörovirus - Nedir bu?

Amaç
Hedefimiz, çok dirençli virüslerin
yayılmasına karşı mücadele etmektir.

• Westküstenkliniken gGmbH
(Heide und Brunsbüttel)
• Kreis Dithmarschen
• St. Georg gGmbH
• St. Johannis gGmbH
• Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) gGmbH
• Pflegeservice Albersdorf
• Pflegewerk Albersdorf gGmbH Haus Möller &
Tiessen
• Seniorenresidenz Dethlefsen
• Alten- und Pflegeheim Am Kaiser-Wilhelm-Kanal
• Haus Uthaven GmbH
• Pflegezentrum Marsch und Geest
• DRK -Altenhilfezentrum „Ernst-Heinrich-DetlefsHaus“
• DRK -Altenhilfezentrum „Haus Süderdöﬀte“
• DRK -Altenhilfezentrum „Haus am Park“
• DRK KV-Dithmarschen
• Sicher-Daheim GmbH „Juhlsche Villa“
• Pflegeheim Kohlsaat
• Reha-Haus-Buchholz GmbH
• Seniorenhaus Lunden GmbH & Co. KG
• DOMICIL-Seniorenpflegeheim Am Markt GmbH
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İşbirliği yapanlar

Müessesenin / kuruluşun mührü

Bakım tesislerinde yatarak
ve evde bakım sırasında bir

Nörovirüs enfeksiyonunda
davranışsal önlemler
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Nörovirus - Nedir bu?

Nörovirüs enfeksiyonu çok bulaşıcıdır ve kolay
aktarılabilirdir.
Virüsler kusma ile yayılıp, dışkı ile atılmaktadır.
Enfeksiyon etkeni bulaşmasını takiben bir kaç
saat içerisinde şiddetli kusma nöbetlerine neden
olmaktadır.
Hastalanma durumunun belirtileri 72 saate kadar
sürebilir.
Kış aylarında Nörovirüs enfeksiyonları daha sık
meydana gelmektedir.

MRSA - asıl davranmalıyım?

• İlk etapta el hijyeni
• Nörovirüse karşı etkili bir dezenfeksiyon maddesi ile derinlemesine bir
el dezenfeksiyonu çok önemlidir.
• El hijyeninin zihinsel ve bedensel
engeller nedeniyle tek başına yerine
getirilmediği durumda, etkilenen
kişiye destek verilmelidir.

MRSA - Nerede ne yapmalıyım?

Hastane
Hastalığın akut aşamasında tecrit tedbirleri
gerekli olmaktadır. Tecrit, ishal durumu
olmadan 72 saat sonra kaldırılır.
Yaşlılar ve Bakım Evleri
Burada da tecrit tedbir ve önlemleri
gerekmektedir. Tecrit, ishal durumu olmadan
72 saat sonra kaldırılır.
Ziyaretçiler sakinlerin odalarına girmeden

• Çamaşırlar kullanımını takiben derhal
en az 60 derecede yıkanmalıdır.

önce bakım personeline görünmeli ve gerekli

• Çatal bıçak ve tabaklar bulaşık
makinesinde en az 65 derecede
yıkanmalıdır.

Ev ortamı

• Tuvaletler her kullanım sonrası
derinlemesine temizlenmelidir.

koruyucu tedbirler hakkında bilgi almalıdırlar.

Etkilenen kişi hastalanma dönemi ve
sonrasındaki 3 gün boyunca sosyal yaşama
katılmamalıdır (örn. Çay toplantıları)
Nakil
Bakım hizmetleri, hasta nakil (ambulans) ve
acil servis çalışanları yanı sıra doktorlar da bu
enfeksiyonun yayılmasını önlemek için hijyen
önlemleri alırlar.
Enfeksiyon bulaşmışsa, aile hekiminize danışın.

