
Kal Aktif
Süresince

 Coronavirus
 Salgını

Coronavirus (COVID-19) salgını fiziksel olarak aktif bir yaşam tarzı sürmeyi zorlaştırabilir. 
COVID-19 öksüren hapşuran bir kişinin salgılarının hava yoluyla ya da bir yüzeye bulaştırmasıyla yayılır,
ardından virüs ağız, burun, göz yoluyla bir başka kişinin vücuduna girer ve enfekte eder.  
En güncel haberlere “Centers for Disease Control and Prevention” (CDC) websayfasından ulaşılabilir.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html  

Virüsün bir insandan diğerine geçtiği bilgisine dayanarak, birarada olunan sosyal ortamlardan uzak durmak,  
ve yaklaşık 1.5 m ve üzerindeki sosyal mesafeyi korumak öneriliyor.  Kişisel hijyen ile ilgili önerilerle birlikte  
(el yıkama, yüze dokunmama vb) her gün yüzlerce insanın kullandığı ortak alanlar olan  spor salonlarında
 

COVID-19 kaynaklı ağır komplikasyonlar için risk taşıyan kişiler:
°  ileri yaştaki bireyler (60 yaş ve üzeri)
°  kronik hastalığa sahip kişiler (diyabet, kalp rahatsızlığı, akciğer rahatsızlığı vb) 
°   bağışıklık sistemi risk taşıyan kişiler (kanser tedavisi, HIV tedavisi gören kişiler vb)

Bu kişiler spor salonlarında kalabalık ortamlardan kaçınmalıdır ve evlerinde ya da 
yakın çevrelerinde egzersiz yapmalıdır. 

Herbirimiz için, genç ya da yaşlı, düzenli fiziksel aktivite sağlıklı kalmak için önemlidir ! Zamanın çoğunu
oturarak geçirmeye nazaran, orta şiddette fiziksel aktivite iyi bir bağışıklık sistemiyle yakından ilişkilidir.   
Düzenli fiziksel aktivite stres ve kaygı hissinin azalmasına yardım eder (bir çoğumuz  COVID-19 
salgını ardından bu hisseleri yaşıyor olabiliriz)

Amerika Fiziksel Aktivite Klavuzu haftada 150-300 dakika orta-şiddette aerobik fiziksel aktivite ve
haftada 2 kez kuvvet antrenmanı önermektedir.  
2, 5, 10 ya da 20 dakika, ne şekilde ve nerede yapabilirseniz. Her aktif dakika faydalı olacaktır ! 

Sonraki sayfada fiziksel aktivite ve egzersizleri sürdürebilmek için bazı stratejiler yer almaktadır. 

 

 egzersiz yapmak kaygı yaratmıştır, 



Tüm gün oturmayın! Örneğin: eğer TV seyrediyorsanız her reklamda (düzenli olarak) ayağa kalkın
ve ev içinde/etrafında bir tur atın ya da ufak ev işleri yapın. Örneğin, yıkanan çamaşırları katlayın, 
bulaşıkları yerleştirin ya da çöpü çıkarın. Kendinizi daha üretken hissedin !

Aerobik Aktivite

Kuvvet Antrenmanı

Kapalı Mekan Aktiviteleri
•  Bir müzik açın ve günde 2-3 dakika 

10-15 dk ev içerisinde/etrafında dolaşın, 
merdiven inin çıkın

•  Favori müziklerinizde dans edin
•  İp atlayın (şayet eklemleriniz sağlıklıysa)
•  Egzersiz videoları yapın
•  Şayet evde varsa kardiyo ekipmanlarında

egzersiz yapın

Açık Hava Aktiviteleri
•  Yakın çevrenizde yürüyün ya da jog atın 

(kalabalık yerlerden uzak durun).
•  Mahallenizdeki parkta, açık havada aktif zaman 

geçirmek bağışıklık sistemizi destekleyecektir.  
Eve döndüğünüzde ellerinizi yıkayın. 

•  Bisiklete binin 
•  Bahçe işleri, çim bakımı yapın

(Bahar yaklaşıyor!)
•  Ailenizle aktif oyunlar oynayın 

•  Kuvvet antrenman egzersiz uygulamaları,
indirin örneğin 7-dk antrenman programı
(ekipman gerektirmeyen).

•  Kuvvet antrenman videoları yapın
•  Yoga yapın -  derin nefes almak ve

farkındalık da kaygıyı azaltacaktır. 

•  Evinizde basıt kuvvet çalışmaları yapmanın  
bir yolunu bulun. Örneğin,

°   Squat ya da sandalye ile oturma-kalkma egzersizi
°   Duvarı, mutfak tezgahı ya da yeri iterek

şınav çekin
°  tek dizi yukarı çekme ya da tek ayak merdiven çıkma

Enfekte olmadım ama karantina altındayım  
Fiziksel aktiviteyi sınırlandırmalı mıyım ? 

Herhangi bir semptom yoksa, fiziksel aktiviteyi
sınırlandırmaya dair şu an herhangi bir öneri yok. 
Şayet öksürük, ateş ve solunum güçlüğü çekerseniz 
sağlık kuruluşlarına başvurun.

Egzersiz virüsten korunmama yardım eder mi? 

Orta-şiddette fiziksel aktivite bağışıklık sisteminizi 
güçlendirir. Ancak yüksek şiddetli, yüksek hacimli
antrenmanlar bağışıklık sistemi fonksiyonlarını  
baskılayabilir. Özellikle de alışkın değilseniz. 
Form düzeyiniz ile dengeli antrenman yapın.

Şayet evde çocuklarımla birlikteysek ? 
Çocuklarla birilkte aktif olmak çok eğlenceli olacaktır.
Birlikte yapabileceğiniz aktiviteler bulun – aktif
video oyunları, yakın çevrede basketbol ,
yakın çevrede yürüyüş vb.

Almam gereken önlemler neler?
Enfeksiyondan korunmak için en önemli strateji 
COVID-9 bulaşma şüphesi olan kişilerden uzak durmak

Şayet semptomları göstermeye başlarsam ne olacak?
İlgili sağlık kuruluğu yönlendirmesine göre 
hareket edin.  Güncel bilgiler değişebileceği için
ilgili kurumların duyurularını takip edin.

Karantina altındayım ve enfekte oldum. Fiziksel aktivitemi
sınırlandırmalı mıyım?

Enfekte olan kişiler, semptom göstermiyorsa,  
orta-şiddettte fiziksel aktiviteye devam edebilir ,
fakat semptomları klavuz olarak kullanmalı ve
diğer kişilere virüsün bulaşmaması için karantinada kalmalıdır.
Şayet öksürük, ateş ve solunumda güçlük  semptomları
gösteriyorsanız, fiziksel aktiviteye son verin ve ilgili
sağlık kuruluşuna başvurun. 

Fiziksel aktivite/egzersiz ve COVID-19 üzerine sık sorulan soruların 
yanıtları aşağıda yer almaktadır: 
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