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 COVID-19'un etkeni nedir? 
Koronavirüsler (CoV), RNA (ribonükleik asit) virüs ailesine aitdir. CoV enfeksiyonları 
hayvanlarda ve insanlarda yaygındır. Bazı CoV suşları zoonotiktir, ancak birçok suş 
zoonotik değildir. 
İnsanlarda görülen COVID-19'a neden olan CoV, Uluslararası Virüslerin Taksonomisi 
Komitesi (ICTV) tarafından SARS-CoV-2 olarak belirlenmiştir. Virüs ayrıca "COVID-
19 virüsü" veya "COVID-19'dan sorumlu virüs" olarak da ifade edilmektedir. 
COVID19, virüsün neden olduğu hastalığı ifade eder. 

 
 Hayvanlar insanlarda görülen 

COVID-19 hastalığından sorumlu 
mudur? 

COVID-19'un birincil bulaşma yolunun 
insandan insana olduğu görülmektedir. 
 
 Hayvanlar COVID-19 virüsü ile 

enfekte olabilir mi? 
Bazı hayvanların enfekte insanlarla 
yakın temas yoluyla enfekte olma 
olasılığı vardır. Enfekte insanlarla 

yakın teması olan köpek (Honk Kong), kedi (Belçika ve Honk Kong) ve kaplanlarda 
(New York)  COVID-19 virüsü tespit edilmiştir. 
 
 Petlerle ilgili olarak alınması gereken önlemler var mı? 
Şu anda petlerin insanlara COVID-19 hastalığını bulaştırabileceğine dair kanıt yoktur.  
 
LÜTFEN KEDİ VE KÖPEKLERİNİZİ COVID-19 NEDENİYLE SOKAĞA BIRAKMAYINIZ. 
Kedi ve köpek gibi pet hayvanlarınızın ailenizin bir ferdi olduğunu unutmadan eşinize, 
çocuklarınıza veya evinizdeki 
herhangi bir bireye karşı 
duyduğunuz aynı sahiplenme 
ve sorumluluk bilinci ile 
yaklaşmalı, COVID-19 ile 
mücadele ettiğimiz bu günlerde 
onları sokağa terk 
etmemelisiniz. 
Ev içerisinde uyguladığımız 
günümüz deyimiyle “sosyal 
izolasyonu”, yine ev halkından 
olan petlerimize karşı da 
uygulamaya gayret etmeliyiz.  COVID-19 hastalarının diğer insanlarla olan temasını 
engellemeye çalışıyorken aynı şekilde evcil hayvanlarla olan temasını da mümkün 
olduğu kadar engellemeliyiz. 
Genel olarak hayvanın kendisinde olabilecek diğer hastalıkları, insanlara 
bulaştırabileceği bilinmektedir. Onlara temas ettikten veya bir arada bulunduktan 
sonra elleri sabunlu suyla yıkamak her zaman koruyucu bir önlemdir. 
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İyi pet hijyeni uygulamaları, hastalık 
yapıcı etkenlerin evcil hayvanlar ve insanlar 
arasında yayılmasını önlemeye yardım 
eder. Virkon S, iyi pet hijyeni 
uygulamalarında çok güçlü bir biyogüvenlik 
dezenfektanıdır. Coronavirus de dahil 
olmak üzere insan ve hayvan sağlığı için 
önemli olan 23 virus ailesine karşı etkisi 

kanıtlanmıştır. 
 
El yıkamaya ek olarak, iyi pet hijyeni uygulamalarını şu şekilde sıralayabiliriz:  

 Sokaktan dönüldüğünde ev içerisine girmeden kedi, köpeklerin patileri 
temizlenmeli. Bunun için sabunlu su ile yıkanabilir veya 5 gr Virkon S 1 litre 
suya katılarak dezenfekte edilebilir. Patiler kurulanmalıdır. 

 Petlerinizin taşıyıcı kafesleri, mama & su kapları, oyuncakları, yatakları gibi 
tüm taşınabilir malzemeleri ve yaşam alanları dezenfekte edilmeli. Böylelikle 
taşıyıcılıkla birlikte bulaşma riskini ortadan kaldırmış, hijyenik bir ortam 
sağlamış oluruz. 

 Ayrıca sokak hayvanları da sosyal mesafe korunarak beslenmelidir. 
          Kısacası dış ortamdan içeriye girişlerde herşeye dikkat etmeliyiz. 
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