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YAKLAŞAN TEHLİKE: CORONA (COVİD-19) SALGINI
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona (Covid-19) salgını sınırımıza kadar yaklaşmıştır. Ülkemizin de bu
tehlike karşısında önlemlerini alması gerekmektedir.
Virüs taşıyan hastaların tedavi edilmesi kadar, virüsün sağlıklı insanlara bulaşmasının önüne geçmek salgını
önlemek için önemlidir. Virüsten korunmak için bazı K.K.D. ‘ler (Kişisel Koruyucu Donanımlar) büyük önem
taşımaktadır. Sağlıklı bir insanı virüsten koruyacak doğru donanımların başında Solunum Koruyucu Maske, Vücut
Koruyucu Kıyafet ve Tam Korumalı Gözlükler gelmektedir. Bu salgında doğru ürün seçimi hayat kurtarıcı bir unsurdur.
Maske; virüsün solunum yollarına ulaşmaması için bariyer olabilecek maske tercihi Avrupa Standartlarına göre
EN 149 – FFP2 ve FFP3 olmalıdır. Türkiye K.K.D. kullanımı yönetmeliğinde Avrupa Standartlarını kabul etmektedir,
ülkemizde satışa sunulan FFP2 ve FFP3 standartlarına sahip koruyucu maskeler virüsün solunum yollarına ulaşmasına
engel olacaktır. FFP1 veya cerrahi maske diye tanımlanan 2/3 katlı basit maskeler virüse karşı koruma sağlamaz.
Kıyafet; virüsün vücuda temasını engellemek için kullanılması gereken tulum mutlaka kimyasal bariyere sahip,
üzeri laminasyon kaplı, Avrupa Standartlarına göre en az Tip 5 ve Tip 6 seviyesini sağlayacak, patojen organizmalara
karşı koruyucu olduğunu gösteren EN 14126 standardında olmalıdır. Bu standartların dışında kalan ve Kategori 1
dediğimiz basit riskler için kullanılan kâğıt tulumlar virüse karşı koruma sağlamaz.
Gözlük; virüsün göz yoluyla vücuda intikal etmesini engellemek için mutlaka tam korumalı gözlükler tercih
edilmelidir. Gözlük kullanırken Avrupa Standartlarına uyumlu, mutlaka EN 166 standartlarına sahip bir ürün tercih
edilmesi, hem virüsten korunmak için hem de kullanılan süre boyunca kullanıcının göz sağlığı için önem arz etmektedir.
Son bir aydır ülkemiz yoğun bir şekilde stoktaki ürünlerini Çin’e ihraç ederek kendi stoklarını tüketmiştir. Azalan
stok seviyesi ve yüksek talep neticesinde hem ürünlerin fiyatları kabul edilemez şekilde artmış durumda hem de artık
hem bireysel hem endüstriyel talebin karşılanamaması riskiyle karşı karşıya kalmış durumdayız.
Ülkemizin K.K.D. üretim kapasitesi her geçen gün artsa da sanayimiz de aynı hızda büyümekte ve K.K.D. ihtiyacı
artmaktadır. Salgın neticesinde yaşanan tedarik sıkıntısından kaynaklı kaos ortamının önemli nedenlerinden biri de
2019 yılı başından bu yana yürürlükte olan ve K.K.D. ithalatını hemen hemen imkânsız hale getiren uygulamalardır.
Kişisel Koruyucu Donanımlar lüks tüketim ürünleri değil, ihtiyaç anında insan hayatını kurtaran ve yasalar gereği
kullanımı zorunlu olan ürünlerdir. Bu ürünlerin kolay bulunabilmesi, mümkün oldukça fazla çeşidin ülkemizde satışa
sunulması ve doğru fiyatlarla tüketiciye ulaşması çok önemlidir. Gerekli önlemlerin geç olmadan alınması için
derneğimiz üzerine düşen vazifeyi yerine getireceğini beyan etmekte ve gerekli resmi temasları sağlamaktadır.
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