
Gıdalardan  insanlara 
 koronavirüs bulaşır mı?



COVID-19  
hastalığı nasıl bulaşır?



COVID -19 hastalığı yönünden gıdalar 
hazırlanırken nelere dikkat 
etmeliyiz?



COVID -19 hastalığı yönünden gıdalar 
hazırlanırken nelere dikkat etmeliyiz?





Gıda işletmelerinin alması 
gereken önlemler nelerdir?



Gıda çalışanları ne yapabilir?

Çalışmaya başlamadan önce
Pişmiş veya tüketime hazır gıdaları muamele etmeden önce
Çiğ gıdaları muamele etmeden veya hazırlamadan önce
Atıkları muamele ettikten sonra
Temizlik faaliyetlerinden sonra
Tuvalet kullanımından sonra
Burnunu sildikten, hapşırdıktan veya öksürdükten sonra
Yemek yedikten, içtikten veya sigara içtikten sonra
Parayla temastan sonra

yıkamalıdır.



Gıda çalışanları ne yapabilir?



Virüslere karşı etkili gıda 
takviyeleri var mıdır?

Gıda takviyeleri
ilaç değildir.
Bu tür 
enfeksiyonların
tedavisinde 
doktor önerileri 
dikkate
alınmalıdır.



İthal edilen bitkisel ürünlerde 
koronavirüs bulaşı riski var mı?



Çin Halk Cumhuriyeti’nden ithal edilen 
hayvansal ürünlerde koronavirüs bulaşı 
riski var mı?



Egzotik ve pet hayvanlarının yurt içi 
sevklerine herhangi bir kısıtlama
getirilmiş midir?

Söz konusu hayvanların
yurt içi sevkleri ile ilgili
herhangi bir kısıtlamamız 
bulunmamaktadır.



Göçmen kuşlardan insanlara 
koronavirüs geçer mi?

COVID-19 hastalığı etkeni olan SARS-CoV-2’nin 
göçmen kuşlardan insanlara bulaşabileceğine 
dair herhangi bilimsel bir veri bulunmamaktadır.



Ülkemizde hayvanlarda tespit edilen 
koronavirüs vakası var mı?
Ülkemizde COVID-19 hastalığı etkeni olan SARS-CoV-2 herhangi bir 
hayvan türünde tespit edilmemiştir. 

Çiftlik hayvanlarının satışı ile ilgili sınırlama 
var mı? Hayvan pazarları kapalı mı?
Bakanlığımızca hayvan pazarlarının 
kapatılması yönünde bir karar 
alınmamıştır. Bununla birlikte 
İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası 
Komisyonu hayvan pazarlarındaki 
insan yoğunluğunu dikkate alarak 
karar almakta yetkilidir. Ayrıca 
hayvan satış yerlerinin denetimleri 
arttırılmıştır. 



Pet ve egzotik hayvanların alım satımı ile 
ilgili herhangi bir kısıtlama var mı?
Bakanlığımızca yurt içinde pet ve egzotik hayvanların alım satımının 
kısıtlanması ile ilgili bir karar alınmamıştır. Ancak söz konusu hayvan 
satış yerlerinin denetimleri arttırılmıştır.

Yurt dışından Türkiye Cumhuriyeti’ne 
pet hayvanlarının (kedi-köpek-kuş-balık) 
girişinde herhangi bir yasaklama var mıdır?
Ülkemizde COVID-19 hastalığı tedbirleri 
kapsamında egzotik hayvanlar ve pet 
hayvanlarının (yolcu beraberi kedi-köpek- 
kuş-balık) dahil olmak üzere girişi  
yasaklanmış bulunmaktadır. 



Egzotik ve pet hayvanlarının ülkemize girişi 
ile ilgili uygulanan yasaklama ne zamana 
kadar sürecektir?
Söz konusu yasaklamanın sonlanması ile ilgili herhangi tarih 
bulunmamakla birlikte egzotik ve pet hayvanlarının ülkemize girişi ile 
alakalı durum COVID-19 enfeksiyonun dünyada ve ülkemizdeki seyrine 
göre ilerleyen zamanda tekrar değerlendirilecektir.

Yurt dışına pet hayvanım ile 
çıkış yapabilir miyim? 
Yurtdışına pet hayvanınızla çıkış yapılması 
için karşı ülke tarafından herhangi bir kısıt 
konmamış ise yasaklama söz konusu değildir.  




