
UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ STAJER ÖĞRENCİLERDE COVİD-19 FARKINDALIK ANKETİ 

 

1. Cinsiyet  :     (1) Kadın     (2) Erkek 

2. Yaş           :     ……………… 

3. Hangi bölümde okuyorsunuz ?   :   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.Okuduğunuz bölümün eğitim süresi kaç yıl? 

 (1)   1          (2)  2          (3)   3           (4)    4          (5)   5          (6)    6 

5. Nerelisiniz? 

     (1) Akdeniz Bölgesi 

     (2) Ege Bölgesi  

     (3) Doğu Anadolu Bölgesi  

     (4) Güneydoğu Anadolu Bölgesi  

     (5) İç Anadolu Bölgesi 

     (6) Karadeniz Bölgesi 

     (7) Marmara Bölgesi 

6. Yaşadığınız yer neresi? 

      (1) Köy 

      (2) İlçe merkezi 

      (3) İl merkezi 

7. Medeni durum : (1)Evli    (2)Bekâr   (3)Eşinden ayrılmış   

8. Sağlık güvenceniz var mı? 

    (1) Var 

    (2) Yok 

9. Sürekli ilaç kullanmayı gerektiren kronik bir hastalığınız var mı? 

     (1) Var …………..……………..           (2) Yok  

10. Ailenizde kronik hastalığı olan var mı? 

     (1) Evet ……. (Kim?……………………………..)        (Kr. Hastalığı Ne?…………………………..…………..)    

     (2) Hayır 

11. Geliriniz size göre ne düzeydedir? 

      (1) Gelirim giderimden az 



      (2) Gelirim giderime eşit 

      (3) Gelirim giderimden fazla 

12. Beraber yaşadığı kişiler kimler? 

      (1) Eş  

      (2) Anne- Baba  

      (3) Arkadaş  

      (4) Tek başına 

      (5) Geniş aile 

13. Sigara kullanıyor musunuz? 

      (1) Evet 

      (2) Hayır 

14. Alkol kullanıyor musunuz? 

      (1) Evet 

      (2) Hayır 

15. COVID-19 hayatınızda en çok hangi alanı etkiledi? 

      (1) Eğitim 

      (2) Sosyal yaşam 

      (3) Psikolojik durum 

      (4) Ekonomik durum 

      (5) Hepsi 

      (6) Hiçbiri 

16. COVID-19 hakkında yeterince bilginiz var mı? (Cevabınız hayır ise 17. Soruyu geçiniz) 

      (1) Evet 

      (2) Hayır 

      (3) Kararsızım 

17. COVID-19 hakkında bilgilerinizi nereden öğrendiniz? (Birden fazla seçenek işaretlenebilir) 

      (1) Gazete-Dergi-Kitap 

      (2) Tv-Radyo 

      (3) Okul 

      (4) Arkadaş/komşu 

      (5) Sağlık Kuruluşu 



      (6) Sosyal medya 

      (7) İnternet 

      (8) Diğer…………………. 

      (9) Hepsi 

18. Ülkemizdeki COVID-19 olay / ölüm oranlarını günlük olarak takip ediyor musunuz? 

      (1) Evet 

      (2) Hayır 

      (3) Bazen 

19. Diğer ülkelerdeki COVID-19 ile ilgili bilgileri ve değişimleri takip ediyor musunuz? 

      (1) Evet 

      (2) Hayır 

      (3) Bazen 

20. Birlikte yaşadığınız kişilerden COVID-19 riski taşıyan biri var mı? 

      (1) Evet 

      (2) Hayır 

      (3) Bilmiyorum 

21. COVID-19’a karşı yeterli önlem alıyor musunuz? 

      (1) Evet 

      (2) Hayır 

      (3) Emin değilim 

22. COVID-19’un size bulaşması konusunda endişeli misiniz?  

      (1) Evet 

      (2) Hayır 

      (3) Kararsızım 

23. Aile üyelerinizden birinin COVID-19’a yakalanmasından endişeleniyor musunuz? 

      (1) Evet 

      (2) Hayır 

      (3) Kararsızım 

24.Aşağıdaki cümleler doğru ise “D” yanlış ise “Y” kutucuğuna X işareti koyunuz. 

Cümle D Y 

COVID-19, yeni bir koronavirüs ailesi türünün neden olduğu bir solunum yolu 
hastalığıdır. 

  



İlk COVID-19 vakası Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde ortaya çıkmıştır.   

COVID-19’un kökeni bilinmiyor ancak deniz ürünleri, yılanlar veya yarasalar 
tarafından insana bulaştığı görülmektedir. 

  

Yaygın semptomları ateş, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, öksürük ve solunum 
sıkıntısıdır, ancak bulantı-kusma ve ishal de nadiren bildirilmiştir. 

  

Kuluçka süresi ortalama 4-14 gün arasındadır.   

Nazofaringeal ve orofaringeal akıntıdan veya balgam ve bronş yıkamasından 
toplanan örnekler üzerinde PCR testi ile COVID-19 teşhisi konabilir. 

  

Öksürük ve hapşırma sırasında damlacık yoluyla bulaşır.   

COVID-19, enfekte bir vaka ile yakın temas yoluyla bulaşır.   

COVID-19'a her gün tüketilen sağlıksız yiyecekler neden olur.   

Hastalık, el yıkama ve kişisel hijyen ile önlenebilir.   

Tıbbi maske, öksürme ve hapşırma sırasında solunum damlacıklarının yayılmasını 
önlemek için yararlıdır. 

  

Herkes COVID-19 enfeksiyonu için risk altındadır.   

Kronik hastalığı olanlar ve yaşlı bireyler COVID-19’a yakalanma ve ölüm açısında 
yüksek risk gruplarıdır. 

  

COVID-19 hastalığı için en yüksek risk grubu kişiler çocuklardır.   

COVID-19 aşısı bugün için mevcut değildir.   

COVID-19 tedavisinde ilk olarak antibiyotikler kullanılmalıdır.   

COVID-19 mevcut antiviral ilaçlar ile tedavi edilebilir.   

Sadece COVID-19 hastalığı ile ilgili belirti ve bulguları olanlar kendini karantinaya 
almalıdır. 

  

Şüpheli bir kişi ile doğrudan temastan sonra 14 gün içinde semptomlar ortaya 
çıkarsa, temas eden kişi en yakındaki bir sağlık merkezine başvurmalıdır. 

  

 

25.Aşağıdaki cümleler için kendinize uygun olan kutucuğa X işareti koyunuz. 

Cümle Hiçbir 
zaman 

Nadiren Bazen Sık sık Her 
zaman 

Ellerimi en az 20 saniye su ve sabunla yıkarım. 
 

     

Su ve sabunun olmadığı yerlerde dezenfektan 
ürünleri ile ellerimi temizlerim. 

     

İnsanlarla arama en az 1,5 metre mesafe 
koyuyorum. 

     

Öksürürken veya hapşırma sırasında ağzımı ve 
burnumu temiz bir peçeteyle veya dirseğimin iç 
yüzüyle kapatıyorum. 

     

Ellerimle gözüme, ağzıma ve burnuma 
dokunmaktan kaçınıyorum. 

     

Bulunduğum ortamı havalandırıyorum.      

Giysilerimi 60-90° C'de yıkarım      

Kapı kolu gibi her gün sık dokunulan yerleri 
temizlerim. 

     

Maskemi takmadan dışarı çıkmıyorum.      

Eldiven takmadan dışarı çıkmıyorum.      

Gözlük veya siperlik takmadan dışarı çıkmıyorum.      

Kişisel eşyalarımı kimseyle paylaşmıyorum.      



Yaşlı veya kronik hastalığı olan insanlarla temas 
etmekten kaçınıyorum. 

     

Bol sıvı tüketiyorum.      

Beslenmeme dikkat ediyorum.      

Uyku düzenime dikkat ediyorum.      

Spor yapıyorum.      

Ek besin desteği/vitamin alıyorum.      

Alışveriş merkezi veya pazar gibi kalabalık alanlara 
gidiyorum. 

     

Dışarıdan aldığım paketleri dezenfekte ediyorum.      

Arkadaşlarımla olan buluşmalara katılıyorum.      

Evime misafir kabul ediyorum.      

Toplu taşıma araçlarını kullanıyorum.      

COVID-19 hastalığı ile ilgili belirti ve semptomlarla 
ilgili kendi kendimi kontrol ediyorum. 

     

 

26. Sizce COVID-19 salgını için önlemler zamanında ve yeterli şekilde alındı mı?   

(1) Evet    (2) Hayır 

27. Sizce COVID-19 salgını için alınan önlemlere toplum uyum sağlıyor mu?          

(1) Evet    (2) Hayır 

28. Sizce COVID-19 salgını gerektiğinden fazla önemseniyor mu?                                       

(1) Evet     (2) Hayır 

29. COVID-19 aşısı olunmalı mı? 

(1) Evet     (2) Hayır 

30. COVID-19 aşısı oldunuz mu? 

(1) Evet     (2) Hayır 

31. Hiç COVID-19 testi yaptırdınız mı?(Cevabınız hayır ise 33. soruya geçiniz.)                                                                           

(1)Evet     (2) Hayır    

32. Test sonucunuz nasıldı? 

(1) Henüz sonuçlanmadı 

(2) Negatif 

(3) Pozitif 

33. COVID-19 tanısı alan bir yakınınız veya tanıdığınız oldu mu? 

(1) Evet     (2) Hayır 

34. COVID-19 nedeniyle bir yakınınızı veya tanıdığınızı kaybettiniz mi? 

(1) Evet     (2) Hayır 

 



 

 

 

 


