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Koronavirüs (COVID-19) pandemisinin tedavisine destek olmak için yapmamız 
gereken en önemli şey EVDE KALMAKTIR. Bu durumun yaşam tarzlarımızda 
meydana getirdiği değişimler nedeniyle fiziksel olarak aktif kalmak zorlaşabilir.

COVID-19 hastalığına sebep olan virüs, hapşırma veya öksürme ile ortama dağılan 
damlacıklar yoluyla havaya veya başka yüzeylere yayılır. Virüs yakın mesafede 
bulunan kişilere direk damlacık yoluyla ya da damlacıkların çöktüğü alanlara 
dokunan birisinin elini ağzına, gözüne, burnuna değdirmesiyle bulaşır.  Dolayısıyla 
bulaşmayı önlemede sosyal izolasyon (en az iki metre uzak durmak), kişisel bakımda 
yüze dokunmama ve sık el yıkama yaşamsal önem taşımaktadır. COVID-19’un 
yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Bu 
semptomlar varlığında en yakın sağlık kurumuna başvurmanızı öneririz. Virüsle ilgili 
detaylı ve günce bilgileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde bulabilirsiniz  
(https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/covid19 ).

 

 Bunlar:

 •  65 yaş üstü bireyler.
 •  Ek Hastalığı olanlar. (hipertansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalığı)
 •  Ek akciğer hastalığı olanlar. (KOAH vb.)
 •  Sigara ve tütün ürünleri kullananlar.
 •  Bağışıklık sistemi baskılanmış olanlardır. (kanser, HIV, vb.)

Pandemi döneminde bazı hastaların çok fazla hastalık semptomu göstermese de 
risk grubundaki kişilerle karşılaştığında onlarda hayatı tehdit edebilecek düzeyde 
hastalık oluşturabileceği bilinmektedir. Bu nedenle pandemi sırasında kendimizi iyi 
hissetsek bile mutlaka sosyal izolasyon kurallarına uymamız gerekmektedir. Bu 
dönemde toplu egzersizler, spor salonlarında kapalı ortamlarda kalabalık gruplarla 
yapılan egzersizler önerilmemektedir.

İçinde bulunduğumuz dönemde en çok ihtiyaç duyacağımız şeylerden ikisi güçlü bir 
bağışıklık sistemi ve iyi bir moraldir. Orta yoğunluklu fiziksel aktivitenin bağışıklık 
sistemini güçlendirdiği ve düzenli fiziksel aktivitenin stres ve kaygı düzeylerini 
azalttığı bilinmektedir.

COVID-19 hastalığında virüse daha hassas olan bazı gruplar vardır. 
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Evde yapabileceğiniz nefes egzersizlerinden örnekler vermek gerekirse:

 Büzük Dudak Solunumu: Oturur pozisyonda, ağız kapalıyken burundan birkaç 
saniye nefes aldıktan sonra dudak büzülerek ıslık çalar gibi yavaşça 4-6 saniyede 
nefes verilir.

 Diyafragmatik Solunum Egzersizleri: Oturur veya sırt üstü yatar pozisyonda bir el 
karın üzerine diğer el göğüs üzerine yerleştirilir. Yavaşça burundan nefes alınarak 
karın üzerindeki elin yukarı doğru hareket etmesi sağlanır. Nefes verirken karın 
üzerine hafifçe bastırılarak dudaklar büzülerek ağızdan nefes verilir.

 Derin Nefes Alıp Verme Egzersizi: Oturur pozisyonda eller alt kaburgalar üzerine 
konulur. Burundan derin nefes alınır göğüs kafesinin genişlediği hissedilir. Alınan 
hava 3-5 saniye boyunca tutulur. Daha sonra solunan tüm havanın bırakıldığı 
hissedilene kadar büzük dudak şeklinde yavaşça nefes verilir.

Egzersizleri sırasıyla günde 2-3 kez 4-5 tekrar şeklinde yapınız. 

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği web sitesinde egzersiz videolarını 
bulabilirsiniz. (www.tftr.org.tr)

Sağlık Bakanlığı Fiziksel Aktivite Rehberi’nde sağlıklı erişkinler için haftanın en az 5 
günü ve günde en az 30 dakika orta şiddetli fiziksel aktiviteler yapılmasını 
önermektedir. (detaylı egzersiz önerileri web sitesinde mevcuttur.)
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Pandemi sırasında evde yapılabilecek egzersizlerden biri de nefes egzersizleridir.



18 Yaş Üzeri Bireyler aşağıdaki egzersizleri yapabilirler:

            Hafta boyunca toplamda en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite  
                  veya hafta boyunca en az 75 dakika şiddetli fiziksel aktivite yapmalıdır.
        (Örn: Ev içinde yürümek,  dans, koşu bandı, bisiklet ergometresi gibi evde 
herhangi bir kardiyo egzersiz aletiniz varsa kullanmak). Haftada 2 veya daha fazla 
gün kas kuvvetlendirme aktiviteleri (2x8-10 kez) dahil edilmelidir. (Örn: sağlam bir 
sandalyeye oturup kalkma; duvara karşı, mutfak tezgahı hizasında ya da yerde şınav; 
merdiven inip çıkma, su şişesi gibi bir ağırlık kaldırma).
 

           Düzenli olarak aktif değilseniz yürüme gibi düşük yoğunluklu aktivitelerle  
           5-10 dakika gibi daha kısa sürelerle egzersize başlayın ve birkaç hafta içinde  
              yavaş yavaş 30 dakika veya daha fazlasına çıkın. Yaralanma riskini azaltmak 
ve aktiviteden keyif almak için doğru aktiviteyi seçin. Sağlık durumunuza ve 
kondüsyon seviyenize göre doğru yoğunluğu seçin. Hafif ve orta yoğunluklu fiziksel 
aktivite yaparken rahatça nefes alabilmeli ve konuşabilmelisiniz. 

COVİD 19’dan korunmak için

 Sigara içiyorsanız lütfen acilen siz ve sevdikleriniz için Sigarayı bırakın   
 Akciğerinize yardım etmek için yapabileceğiniz en önemli şey budur.

 Evin havasını sık sık havalandırarak temiz tutun. Nefes alıp vermenizi zorlaştıran  
 duman ve buharlardan uzak durun.

 Sağlıklı beslenme önerilerine uyun. (özellikle taze sebze ve meyve tüketin protein  
 ağırlıklı beslenin, şekerli yağlı gıdalar ve abur cuburdan uzak durun)

 Ev Egzersizlerini ve Solunum Egzersizlerini uygulayabilirsiniz.

 Sosyal izolasyon kurallarına UYUN, Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaları  
 yakından takip ederek UYGULAYIN.

 Sık sık en az 20sn EL YIKAYIN.
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Pandemide egzersizle ilgili sık sorulan sorular:

 Karantina altındayım ama enfekte değilim. Fiziksel egzersiz yapmalı 
mıyım, yoksa fiziksel aktivitemi sınırlandırmalı mıyım?

Cevap: Şu anda herhangi bir belirtisi olmayanlar için fiziksel aktiviteyi sınırlamak için 
öneri yok. Eğer öksürük, ateş ve nefes darlığı oluşursa hemen doktorunuza danışınız.

 Egzersiz yapmak virüsü kapmamı engeller mi?

Cevap: Egzersiz virüse herhangi bir etki etmez fakat virüsle savaşacak olan 
bağışıklık sisteminiz orta yoğunluklu fiziksel aktivite ile güçlenebilir. Ancak alışık 
olmadığınız yüksek yoğunluklu aşırı egzersiz bağışıklık sisteminizde düşüklüğe 
sebep olabilir. Bu dönem orta düzeyde fiziksel aktivite için uygunken daha önce hiç 
yapmadığınız yüksek yoğunluklu ve tempolu yeni antrenman programlarına 
başlamak için uygun bir zaman değildir.

 Karantina altındayım ve enfekteyim (Covid +). Fiziksel egzersiz yapmalı 
mıyım, yoksa fiziksel aktivitemi sınırlandırmalı mıyım?

Cevap: Eğer öksürük, ateş, nefes darlığı gibi herhangi bir semptomunuz yoksa 
hafif-orta düzeyde fiziksel aktivite yapabilirsiniz. Unutmayın ateş, nefes darlığı, 
öksürük gibi semptomlar tabloya eklenirse egzersizi kesmeli ve doktorunuza haber 
vermelisiniz.

Not: Yukarıdaki egzersiz programı karantinadaki sağlıklı erişkinler için verilmiştir, ek 
hastalığınız varsa egzersize başlamadan önce mutlaka hastalığınızı takip eden 
doktorunuza veya bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimine danışın.
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