
Selamlar YusufG,

Mindhood, seni Anti-Korona Kulübü'ne davet ederek bu zor günlerde gerçek
bilgiyle besliyor! Aramıza katıl, önce damıtılmış gerçek içeriklerle Koronavirüs
ne ve ondan nasıl korunursun öğren, sonra sana faydalı alışkanlıklar
kazandıracak alıştırmalarla Korona’yı hep uzağında tut. Kulübe hoş geldin!

Öne Çıkan Diyalog: 🧪Anti-Korona Kulübü🧪

Her şey, Çin'deki Hubei bölgesinin başkenti olan 10 milyon nüfuslu Wuhan
şehrinde kökeni bilinmeyen zatürre vakalarının tespit edildiği 2019'un Aralık
ayında başladı. 
 
İlk başta, bu hastalık hakkındaki bilgiler Çin hükümeti tarafından bastırıldı,
ancak 31 Aralık'ta Dünya Sağlık Örgütü ile temasa geçildi ve yeni bir solunum
yolu virüsü olan COVID-19, 7 Ocak'ta tanımlandı. O günden beri de her gün
sayıların arttığı vakaları duyuyoruz.  
 
Bu diyalogda neler öğreneceksin?

✅ Koronavirüs nedir? 
✅ İstatistik bilgileri  
✅ Neler yapmalıyız? 
 

Bunları biliyor muydunuz?
 
18 Mart itibariyle 200.000'e yakın
COVID-19 vakası ve 8000 civarı
ölüm var, fakat bildirilen çoğu
COVID-19 vakasının hafif,
asemptomatik olduğu biliniyor ve
virüsün ölüm oranı nispeten düşük
(%3.4).  
 
Virüs yeni olduğu için şu anda
COVID-19'u önleyecek bir aşı yok.  
 
Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar
Enstitüsü müdürü Anthony Fauci,
ABD senatörlerine
“Kullanabileceğimiz bir aşının olması
en az bir buçuk yıl sürecek” dedi. 
 

Dilara Ege Dikencik <dege.dikencik@gmail.com>
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Gece-gündüz çalışıp ücretsiz olarak yayınladığımız Anti-Korona
Kulübü’ne seni ve hatta yakın çevrendekileri de bekliyoruz! 

İçerik Yaratıcı Spotu: Hakan Çelikhisar

Gaziantep'te bir söz vardır: "Ekmeği
ekmekçiye ver, bir ekmek de üste
ver" yani 'bir işi iyi/doğru/güzel
olması için erbabına yaptır'. Son
günlerdeki duyduğumuz tek şey de
COVID-19 olunca biz de bu içeriği
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz
Uzmanı Doktor Hakan Çelikhisar’ın
danışmanlığında hazırladık. 

14 Günlük Deneyim

Anti-Korona Kulübü
 
Virüsün ne olduğuyla ve buna karşı
yapmamız gerektiğiyle ilgili
hazırladığımız diyalog.

Günlük Hatırlatmalar 
 
14 gün boyunca virüsten korunmak
için yapabileceklerimizi hatırlatan
diyalog. 

Haftaya görüşmek üzere, 
O zamana dek bize endişelerinizi ve uzaktan çalışma rutinlerinizi yazabilirsiniz.  
 
Mindhood Ailesi  

Daha Fazla Bilgi

Hemen Kaydol
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