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COVID-19 YAYILMA ŞEKİLLERİ VE İLERİ KORUNMA YÖNTEMLERİ 

 

 

 

 

Çapı 10µm (mikrometre) altındaki damlacıklar, ‘aerosol’ (havada uçuşabilecek kadar 

hafif parçacıklar) tanımının üst ölçü sınırıdır. Bu küçük aerosoller havalandırma ya da 

rüzgar tarafından taşınır ve böylece odalar boyunca dolaşır. N95 yüz maskelerini 

cerrahi maskelerden farklı kılan kalıbının aerosolleri tutmak için tasarlanmasıdır: 

0,3µm’den daha küçük damlacıkların %95’ini filtrelemeleri gerekir. 



 

 

 Çapı 10µm (mikrometre)’den büyük olan, 100 µm ya da daha büyük ölçülere ulaşan  

damlacıklar. Bu büyük parçacıkları burada  ‘sprey damlacıkları’ olarak adlandıralım. 

Elbette damlacıklar, öksürme ya da hapşırma ile ortaya çıktığında çıplak gözle 

görülebilecek bir ölçüde, daha da büyük (0,1µm çap’tan yukarı) olabilirler.  

Hesaplamalar, nefes verildiğinde >0,1µm damlacıkların boyutuna, havanın nemine ve 

sıcaklığa göre uçabiliceğini ya da 2m içerisinde bir yüzeye düşebileceğini gösterir. 

Fakat öksürük ve hapşırık onları, 50metre/saniye (hapşırırken) ya da 10 m/s (öksürürken) 

bir ‘namlu hızıyla’ ağızdan mermi gibi fırlatabilir ve damlacıklar 6m mesafeye kadar 

ulaşabilir. Eğer öyleyse, o zaman çok söylenen, sosyal karşılaşmalardaki 2m’lik ‘güvenli 

mesafe’ – basit de olsa bir maske takmadıkça – yeterli olmayabilir. 

 

Virüs ve damlacık yükünün değişimi 

 

 



 

 

Damlacık yolu ile yayılım gerçekleşmekte. Nefes alış veriş ile iri damlacıklar 1.5m öksürük 

ile 2m, hapşırma ile 6m ye kadar yayılabilmektedir. 

 

 

 

 

 

Çeşitli maskelerle küçük damlacıkların (aerosollerin) filtreleme etkisi: bezden ev yapımı, 

cerrahi maske (3M-‘Tie-on’) ve bir FFP2 (N95) solunum maskesi. Van Der Sande ve 

arkadaşlarının 2007 yılında Tablo-2’sindeki PF (protection factor – koruma faktörü) 

değerlerinden hesaplanan sayılar, tanımlama amacıyla 100 (damlacık sayısı) referans 

alınarak ölçeklendirilmiştir. Ölçüm, hiçbir fiziksel aktivite olmadan 3 saatlik bir giyme 

periyodu sonunda havadaki 0,02-1µm aralığındaki ölçülerdeki parçacıkları kaydeden 

bir Portacount sayıcı ile yapılmıştır. Koruma sayısı, grup başına 7 (ya da 8) yetişkin 

Bu şu demek: 

N95 Maske ortamdaki 

partikülleri %99 oranında 

filtreleyebiliyor, Cerrahi maske 

%75, bez maske %67 



 

 

gönüllünün ortalamasıdır. Testin başındaki korumada Ev yapımı ve cerrahi maske 

birbirine benzerdi, fakat FFP2 için koruma iki katıydı. Çocuklar oldukça az koruma 

yaşamıştır. 

 

 



 

 

 

 

 

 


