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Sıcak hava durumları insan organizmasına büyük yük getirmekte ve öze-

llikle uzun süren sıcak hava dönemleri sağlık için tehlike oluşturmaktadır. 

Araştırmalar, bu gibi sıcak hava dönemlerinde oldukça fazla sayıda hastaneye 

yatışların gerçekleştiğini ve hatta daha fazla ölüm vakasının görüldüğünü gös-

termektedir. İklim değişikliği nedeniyle Almanya‘da gelecekte daha uzun ve 

yoğun sıcak hava dalgaları beklenmektedir.

Özellikle 65 yaş üzeri yaşlılar, örneğin kronik akciğer, böbrek veya kalp damar 

sistemi hastalıkları olan ve obeziteli ağır, akut veya kronik hastalıkları olan insan-

lar için uzun süreli sıcak hava dönemleri bir sağlık riskidir. Sıcak hava dalgası ne 

kadar uzun sürerse, sıcak havaya bağlı sağlık sorunlarının görünmesi aynı dere-

ce muhtemeldir. Ancak sıcak hava sadece sözü edilen risk grupları için zorlayıcı 

değildir. Sıcak hava sizin için de günlük çalışmanız sırasında ciddi bir yük olabilir.

2020/2021 yılındaki Covid-19 pandemisi sıcak havada enfeksiyondan korunma 

önlemlerinin sizin - ve ayrıca bakıma veya yardıma muhtaç kişiler için de – çok 

zorlayıcı olduğunu ve ek bir yük olarak görülebildiğini göstermiştir. 

Bu broşürle, sıcak havada enfeksiyondan korunma önlemlerine dair öneriler için 

bir ek bölümle kendinizi ve bakıma veya yardıma muhtaç kişileri mesleğinizin 

icrası esnasında sıcak havaya bağlı sağlık sorunlarına karşı nasıl en iyi şekilde 

koruyabileceğinize dair sizi bilgilendiriyoruz.

Sıcak ve sağlık
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Covid-19 Sıcak hava

 Hareketsiz
    insanlar,
      çocuklar,
        bebekler,

Bilişsel bozuklukları olan insanlar

Belirtilen hastalıklara karşı belirli
ilaçları alan insanlar

Hipertonili insanlar

Serebrovasküler bozuklukları olan insanlar

Hamile kadınlar

Sosyal izolasyonda olan insanlar

Demanslı insanlar

Kronik akciğer hastalıkları olan insanlar

Diyabetli insanlar

Merkezi mülteci kamplarındaki insanlar

Bakımevlerindeki insanlar

Evsizler

Obez insanlar

Tıbbi tedavi alanında çalışanlar
(Koruyucu donanım giyilmesi)

Yaşlılar
Çok yaşlılar

Kalp damar hastalıkları olan insanlar

Kronik böbrek hastalıkları olan insanlar

Baskılanmış 
immün

sistemine sahip
insanlar

Açık havada
çalışan
insanlar

              Açık havada
            Covid-19
          hastalığından
        henüz
     kurtulan
  insanlar

Yaşlılarda ve özellikle çok yaşlılarda sıcak havaya bağlı sağlık sorunlarının 

gelişmesi riski daha yüksektir. Örneğin demanslı insanlar veya aralarında  

bebeklerin de olduğu gezinemeyen insanlar gibi diğer risk grupları için de sıcak 

hava tehlikeli olabilmektedir. Covid-19 pandemisi, sıcak havaya bağlı sağlık 

sorunlarıyla ve enfeksiyon halinde ağır seyreden hastalık risk gruplarının üst 

üste denk gelebileceğini göstermiştir. Böylece bu gruplar yazın daha fazla  

tehlike altındadır.

Özellikle kim etkileniyor?
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1 Alman Meteoroloji Servisi‘nden yakında görülecek sıcak hava dalgaları  

 hakkında bilgi alın (www.DWD.de). Sıcak hava uyarıları almak için

 bültene üye olun veya sıcak hava uyarıları veren bir uygulama kullanın  

 (www.dwd.de/app). 

 

 

 DWD, gece serinlemeden 32°C üzeri hissedilen güçlü bir sıcak havayla 38°C  

 üzeri hissedilen aşırı yüksek sıcaklık etkisi arasında iki farklı risk uyarı  

 kademesi ayrımı yapmaktadır. Sıcaklık etkisi risk grupları için ve ayrıca  

 da sizin için çok yüksek bir tehlike ortaya çıkarmaktadır. 32°C üzeri  

 hissedilen sıcaklıkta bakıma veya yardıma muhtaç kişiler, ekibiniz ve  

 kendiniz için mutlaka çok dikkatli olmalısınız ve kendinizi iyi korumalısınız.  

 Yaşlılar için 36°C üzeri hissedilen sıcaklıkta aşırı bir sıcaklık etkisi söz  

 konusudur.

2 Ekip içerisinde gelecek sıcak hava dalgası ve faaliyetlerinizi sıcaklıklara  

 birlikte nasıl uyarlayabileceğiniz konusunda görüşün. Mola  

 düzenlemelerinin işinizin zorluğuna göre bireysel olarak uyarlanıp  

 uyarlanamayacağını da görüşün. Muhtemelen bazı faaliyetleri günün daha 

  serin vakitlerine kaydırabilirsiniz. Bir sıcak hava önlem planı oluşturun  

 veya kullanın. 

 J Ekip içerisinde kimin bir sıcak hava önlem planı oluşturabileceğini 

görüşün. Gerekirse başka bir „sıcak hava“ çalışma grubunu bir araya geti-

rebilirsiniz. Yaşlı bakımı alanında yatılı tedavi merkezleri için bir sıcak hava 

önlem planını burada bulabilirsiniz www.klimawandelundbildung.de.

Sıcak havada evde günlük yaşamınız için öneriler

Öneri: Bir sıcak hava dalgasından önce bakıma ve yardıma 
muhtaç kişilerin korunması ve kendinizi korumanız için neyi 
değiştirmeniz gerektiğini zamanında planlayın.
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3 İç mekan sıcaklığını ve bağıl hava nemini göz önünde bulundurun  

  (maks. 24-26°C ve %40-60 bağıl nem).

4 Yeterince sıvı alın, yaklaşık olarak her bir ila iki saatte bir bardak (150- 

 250ml) sıvıyı vardiya başlangıcından önce de alın. En iyisi sudur. İçilen  

 miktarın yeterli olup olmadığını kendiniz kontrol edebilirsiniz. İdrar açık sarı  

 renkte olmalı ve kokmamalıdır. İdrar koyu sarı renkteyse, tahminen çok az  

 sıvı almışsınızdır. Çok fazla sıvının vücudunuzda rahatsızlıklara yol  

 açabileceğini de lütfen dikkate alın.

5 Düzenli olarak molalar verin ve bu molalardan serinlemek ve bir şeyler

 içmek için yararlanın (örneğin seri su veya çok seyreltilmiş, serin meyve  

 suları).

6 Bu molalarda serinlemek için yakındaki parkların, bahçelerin, gölgelikli iç  

 avluların veya daha serin olan dinlenme salonlarının gölgesinde dinlenin.

7 Kıyafetlerinizi hava alacak şekilde tek katlı, hava geçiren kıyafetlerden  

 seçin – özellikle iş kıyafetinizin altında.

8 Mümkün oldukça serinlemek için kollarınıza, bacaklarınıza, alnınıza

 veya ensenize ıslak kompresler yerleştirin.

9 Sprey şişesinden kollara, bacaklara, yüze ve enseye su püskürtün.

10 Ara sıra bileklerinizin üzerinden soğuk su akmasını sağlayın.

11 Kendinize ve iş arkadaşlarınıza dikkat edin. İş arkadaşlarınızdan biri  

 kendini iyi hissetmediğinde hızlı hareket edin. Sıcağa bağlı olarak hastalığa  

 işaret edebilen belirtilere ve semptomlara dikkat edin (sayfa 9).
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Sıcak havada iç mekan sıcaklığının azaltılması için öneriler

 J Dış cephe jaluzileri veya kepenkler gibi gölgelendirme sistemlerinden 

mantıklı bir şekilde yararlanın.

 J Dinlenme salonlarını ve mümkünse tedavi odalarını sabahın erken saatlerinde 

havalandırın. Çapraz havalandırmalar son derece etkilidir.

 J Halihazırda ihtiyaç duyulmayan ısı yayan cihazları kapatın.

Sıcak hava stresine karşı önlem eğitimleri esasen memnuniyetle kabul 
edilir. Ekibinizde eğitimin mümkün olup olmadığını kontrol edin.  
www.klimawandelundbildung.de internet sitesinde sıcak havadan
ve enfeksiyondan korunma eğitim materyallerini bulabilirsiniz.

Sıcak havada evde günlük yaşamınız için öneriler 

 J İç mekan sıcaklığının azaltılmasına yönelik önerilerden evinizde de 

yararlanın.

 J Uyumaya gitmeden önce serin duş alın.

 J Serin ortamda geceleyin yeterince dinlenmeye dikkat edin (geceleri 24°C 

altında) – yorucu çalışma gününüzün yorgunluğunu bu şekilde üzerinizden 

atabilirsiniz. Sabahları ve geceleri (çapraz) havalandırma yaparak ve gölgelen-

direrek evinizi mümkün olduğunca serin tutun.

 J Düzenli spor kalp damar sistemini güçlendirdiğinden ve performansını 

arttırdığından fizik kondisyonunuzu arttırın. Kalp damar sistemi sıcak havada 

oldukça zorlanır.
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Sıcak havada nasıl yardımcı olabileceğinize dair öneriler

Sağlık mesleği çalışanı olarak uygulayıcı kişilerin önemli rolünü üstlenebilirsiniz. 

Bunun anlamı, bilgilendirmelerde bulunarak ve amaca yönelik önlemlerle etkili 

bir şekilde bakıma ve yardıma muhtaç kişilerinize sıcak hava karşı sağlıklarının 

korunmasında yardımcı olabilirsiniz.

 J İlgili kişilere vermek için "Yaz sıcağıyla baş etme – 65 yaş üzeri yaşlılar için 

bilgiler“ ve „Yaz sıcağıyla baş etme – Bakım üstlenen aile fertleri için bilgiler“ 

broşürlerini kullanın.

 J Mümkünse risk grubundaki bakıma veya yardıma muhtaç kişilerin 

randevularını günün serin saatlerine ayarlayın.

 J Sıvı almaları gerektiğini sürekli hatırlatın. 

 J Tedavi odalarında / Muayenehanelerde sıcak günlerde, örn. su gibi içecekleri 

ücretsiz olarak kullanıma sunun.

 J Bakıma muhtaç kişiler için içecekleri görebilecekleri ve erişebilecekleri bir 

mesafede bulundurun. Gerektiğinde görüş alanı kısıtlamalarına dikkat edin.

 J Bakım uygulamalarında veya diğer türden tedavilerde bakıma veya yardıma 

muhtaç kişinin kollarına, bacaklarına, yüzüne ve ensesine sprey şişesinden su 

dağıtın veya ıslak, soğuk kompres uygulayın. Dikkat: Buz aküleri kullanılması 

durumunda ciltte soğuk hasarları meydana gelebilir.

 J Bakıma veya yardıma muhtaç kişinin açık renkte ve hava alacak şekilde 

kıyafet giymesine dikkat edin. Gerekirse kendisine ve aile fertlerine sıcak gün-

lerde giymesi gereken doğru kıyafeti hatırlatın.

 J Ev ziyaretlerinde bakıma veya yardıma muhtaç kişinin sevdiği yere ve 

uyuduğu yere dikkat edin. Muhtemelen bu yerler, evin daha serin olan bölgele-

rine taşınabilir.

 J Bakıma veya yardıma muhtaç kişinin hafif yatak örtüsü kullanmasına dikkat 

edin ve bakıma veya yardıma muhtaç kişiye ve aile fertlerine bunu hatırlatın.
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Bakıma veya yardıma muhtaç kişinizde, iş arkadaşlarınızda veya kendinizde 

aşağıdaki belirtiler veya semptomlar görüldüğünde son derece dikkatli olun. 

Sıcak havaya tahammül edilemediğinin göstergesi olabilirler.

Sıcak havaya bağlı sağlık sorunlarında vücudun uyarı 
sinyalleri

Belirtiler / Semptomlar  
Bakıma veya yardıma muhtaç kişilerde / iş arkadaşlarınızda veya kendinizde 
aşağıdaki belirtileri / semptomları fark ediyorsanız:

Bayılma, baş dönmesi, halsizlik hissi, bilinç kayb   
(özellikle pozisyonu değiştirirke)
Mide bulantısı
Denge kaybı

Görüş alanında şimşekler, yıldızlar veya koyu noktalar
Işığa duyarlılık
Net görememe

Baş ağrısı
Boyun tutulması
Karın ağrısı
Diffüz ağrılar

Solunum yetmezliği
Göğüs kafesinde daralma hissi
Güçlü kalp çarpıntısı 

Bacaklarda ve/veya ellerde kramplar, karıncalanma hissi veya uyuşma hissi

Mesane veya bağırsak fonksiyonun ani kaybı 
Çok koyu ve yoğun idrar 

Kafası bulanık veya şuurunu kaybetmiş hissediyor
Aşırı korkak hissediyor
Agresif, kolayca sinirlenen ve / veya huzursuz hissediyor

Cildini kuru ve sıcak hissediyor ya da soğuk ve nemli
Gözler içine çökmüş
Ağız kuru (tükürük yok)
Dudaklar çatlak, buruşuk ve / veya kuru

 J  

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

 J

Bir veya birden fazla belirti görüldüğünde lütfen yetkili doktorla iletişime geçin.
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Sıcak hava nedeniyle ortaya çıkan sağlık sorunları çoğu zaman kolaylıkla tespit 

edilememektedir. Birçok belirti ve semptom diğer hastalıklarla ve sınırlamalarla 

örtüşmektedir.

Semptomların sıcak havada bulunduktan sonra ortaya çıkabileceğini 

düşünün! Enfeksiyondan kaynaklanan ateşi sıcak havadan kaynaklanan vücut 

sıcaklığı artışından ayırt etmek için ilgili kişi serin bir ortamda en az 30 dakika 

bulunmalıdır. Bu kişiye içmesi için yeterince mineralli su verin. Vücut sıcaklığı 

yine de düşmezse, ilgili kişinin muhtemelen bir enfeksiyonu vardır ve yetkili dok-

torla telefonla iletişime geçmeniz gerekir.

Aşağıdaki durumlarda acil doktoruyla hemen iletişime geçmelisiniz:

 J Yetersiz cevap verme yetisiyle birlikte bilinç bulanıklığı.

 J Ağır bilinç kaybı bozuklukları ve / veya şaşkınlık.

 J Yüksek / Düşük tansiyon.

 J Ağır solunum güçlüğü. 

İlk yardım:

 J İlgili kişiyi hemen sıcak havadan / güneş ışığından uzaklaştırın.

 J İlgili kişinin kıyafetini açın / çıkarın.

 J Başına, ensesine, ellerine ve ayaklarına nemli, ılık bezler koyarak ilgili kişiyi 

serinletin.

 J İlgili kişinin kusturulması gerekmiyorsa veya bilinç kaybı bozukluğu kaybı  

yoksa elektrolit içeren içecekler (mineralli su, elektrolit içecekleri veya az tuzlu 

su) verin.
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Bazı ilaçlar …

 J terlemeyi azaltabilir.

 J vücut sıcaklığını etkileyebilir. 

 J damarları daraltabilir. 

 J sıvı kaybına yol açabilir. 

İlaçların depolama sıcaklıklarına dikkat edin. Bazı ilaçlar yüksek sıcaklıklarda 

depolanamaz, aksi halde etkinliğini kaybederler. Bu konuda eczaneniz tavsiye 

vererek size yardımcı olacaktır.

Sıcak hava dönemlerinde bakıma veya yardıma muhtaç kişilerin ilaçlarını 

almasına özellikle dikkat edin. Sıcak hava; ilaçların vücutta alımına, dağılımına, 

çözünmesine ve ayrışmasına etkisi vardır. Bunun için en iyisi yetkili doktora 

sorun.

İlaçlar ve sıcak hava

Öneri: İlaç paketini açtığınız tarihi not edin ve açtıktan sonra son  
kullanma tarihini dikkate alın.
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Yaşlılarda (65+) ve özellikle çok yaşlılarda (80+) ve altta yatan ağır hastalıkları 

olan kişilerde enfeksiyon durumlarında ağır hastalık seyri tehlikesi son derece 

yüksektir. Aynı şekilde yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu kişilerin sağlığı tehlikededir. 

Covid-19 pandemisi, sıcak havada sağlığın korunmasının enfeksiyona karşı 

koruma önlemleriyle çelişebileceğini göstermiştir. Örneğin Sars-CoV-2 gibi ha-

vadan taşınan virüslerde enfeksiyon koruması olarak bedensel mesafe tavsiye 

edilmektedir. Özel sıcak hava durumlarında bakıma ve yardıma muhtaç kişiler 

ise sosyal desteğe ihtiyaç duymaktadır, örneğin uygun bir kıyafet seçmek veya 

yeterince sıvı almak için.

Enfeksiyon hastalıklarında bulaş yolları çok farklı olabilir. Bu nedenle sağlığın 

korunmasına yönelik tavsiyeler de virüs, bakteri, mantar veya parazit istilasının 

türüne göre çok farklı olabilir.

Bundan dolayı sıcak havada enfeksiyondan korunmak için temel tavsiyeler 

şunlardır: 

 J Güncel, güvenli bilgilerin ve tavsiyelerin dikkate alınması. 

 J Sıcak hava önlem planına bağlayıcı şekilde uyulması.

 J Hijyen planına bağlayıcı şekilde uyulması.

 J Talimatlarında ekip içerisinde birlikte görüşülmesi ve yetkinliklerin verilmesi.

İyi kombine edilmiş – Sıcak havada enfeksiyondan  
korunma önlemleri

Önemli: Önlemlerin bazıları – ister sıcak havadan korunma ister
enfeksiyondan korunma ile ilgili – geçersiz kılınamaz veya 
değiştirilemez, bu nedenle önlemler daima bireysel olarak duruma  
uygun şekilde ele alınmalı ve uyarlanmalıdır.
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Covid-19 pandemisi örneğinde sıcak havada  
enfeksiyondan korunma önlemleri

Tıbbi / İyileştirici tedaviler veya bakım faaliyetleri hava sıcak olduğunda  

genellikle fiziksel olarak zahmetlidir. Ayrıca kişisel koruyucu donanım (KKD)  

giyilmesi gerektiğinde daha da zordur. KKD giyilmesi bir iş güvenliği önlemidir ve 

işvereninizin tehlike değerlendirmesine uygun olarak tatbik edilmelidir. Burada 

enfeksiyondan korunma önlemlerine rağmen – Covid-19 pandemisi örneğinde 

– sıcak havadan nasıl korunabileceğinize dair öneriler ve tavsiyeler bulacaksınız.

1  Kişisel koruyucu donanım (KKD) giyerken 

 J Koruyucu donanım giymeden önce yeterince serin mineralli su 

veya seyreltilmiş meyve suyu için. Çok fazla sıvının vücudunuzda 

rahatsızlıklara yol açabileceğini de lütfen dikkate alın.

 J Hafiflik sağlamak için mümkünse KKD altında hava geçiren kıyafet giyin. 

Çok katlı kıyafet giymemeye dikkat edin. Koruyucu donanımın altında 

soğutucu yelek de giyebilirsiniz. 

2  FFP2 maskeleri ve tıbbi ağız-burun koruması takarken

 J Tıbbi ağız-burun koruması ve FFP2 maskelerinin takılması özellikle sıcak 

havada yüksek solunum direnci nedeniyle zor olabilir. Bu nedenle maske-

leri tehlike değerlendirmesi uyarınca kullanın. Çeşitli maskelerle ilgili daha 

fazla bilgiyi „Yararlı linkler“ bölümündeki (S. 15) linklerde bulabilirsiniz.

 J Nemlendiğinde ağız-burun korumasını veya FFP2 maskesini hemen 

değiştirin.
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3  Kusursuz bir el hijyeni olmazsa olmazdır. El dezenfeksiyonuna ilave olarak  

 ellerinizi soğuk veya ılık suyla ve sabunla temizleyin. Enfeksiyondan  

 korunmak için ellerin sıcak suyla yıkanmasına gerek yoktur. Yıkama  

 işleminin uzunluğu (30 saniye) ve yeterince sabun kullanılması bunun için  

 belirleyicidir. Ellerinizi yıkadıktan sonra ayrıca soğuk veya ılık suyu el  

 bilekleriniz üzerinden akıtırsanız, ayrıca rahatlatıcı, serinletici bir etki elde  

 etmiş olursunuz. Düzenli ve bilinçli bir cilt bakımını da düşünün.

 

4  Havalandırın. Sabahın erken saatlerinde ve geceleri dışarısı hâlâ serindir.  

 Bu saatlerde görevli olduğunuzda, bakıma veya yardıma muhtaç kişinizin  

 odalarını veya muayenehanenin ve ortak alanların pencerelerini çapraz  

 havalandırabilirsiniz. Bu işlem odaları kalıcı olarak serinletir ve aynı zamanda  

 odalardaki virüs yoğunluğunun düşük tutulmasına yardımcı olur.

5 Hastanızın / Bakıma veya yardıma muhtaç kişinizin kalp ve / veya akciğer  

 rahatsızlığı varsa bir ağız-burun koruması, tıbbi bir ağız-burun koruması  

 veya bir FFP2 maskesi takarken tam olarak aşağıdaki hususları gözlemleyin:

 J iral parametreler
 J güç nefes alma,
 J soğuk terleme,
 J bilinç bulanıklığı veya
 J huzursuzluk.

 Ayrıca kandaki oksijen doygunluğunu da ölçebilirsiniz.

Dikkat: Mutlaka kurumunuzun hijyen planına dikkat edin, bu tavsi-
yeden farklılık gösterebilir.
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Burada belirtilen önlemler ve uyarıları sıcak hava ve Covid-19 ile ilgili güncel bilimsel bil-
gilere dayanmaktadır (güncelleme 09.03.2021). Halihazırdaki bilgi seviyesine ilave olarak 
sürekli yeni bilgiler ve değişiklikler gelmektedir. Lütfen yeni bilgileri dikkatli bir şekilde 
takip edin ve yeni koşullara bireysel olarak uyarlayın.

Yararlı linkler

Alman Meteoroloji Servisi
www.dwd.de
Burada yakın zamandaki sıcak günler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Alman Meteoroloji Servisi – Sıcak hava uyarı sistemi 
www.dwd.de/DE/leistungen/hitzewarnung/hitzewarnung.html
Burada yakın zamandaki sıcak günler hakkında bilgi alabilirsiniz ve bültene kayıt 
olun.

Federal Sağlık Bilgilendirme Merkezi
www.bzga.de
Burada sağlık konusuyla ilgili güncel bilgileri bulabilirsiniz.

Bakımda Kalite Merkezi
www.zqp.de
Burada bakıcılık alanında çalışan herkes için faydalı bilgiler bulabilirsiniz. 

İş Güvenliği ve İş Tıbbı Federal Dairesi
www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavirus/pdf/
Schutzmasken.pdf?__blob=publicationFile&v=18
Burada Covid-19 pandemisiyle bağlantılı olarak koruyucu maskelere yönelik 
güncel tavsiyeler bulabilirsiniz.

Federal Çevre Kurumu 
www.umweltbundesamt.de/publikationen/klimawandel-gesundheit-tipps-
fuer-sommerliche-hitze
Burada sıcak hava ve iklim değişikliği ile ilgili daha fazla materyal bulabilirsiniz

Der Hitzeknigge (Sıcak hava hareket kuralları) 
www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/5750/
publikationen/210215-hitzeknigge-allgemein-web.pdf 

Bakım personeli için özel bilgiler
www.klimawandelundbildung.de

www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/5750/publikationen/210215-hitzeknigge-allgemein-web.pdf
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