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Tesisler/Bakım - KKE Temel Bilgileri 

 
• KKE kullanımında CDC Kılavuzuna, özellikle de internet sayfasının 

altında yer alan banner'lara bakın  

•  

• N95 filtreli maskeler  

−Kullanıcıyı solunum damlacıklarından ve aerosollerden korur. 

−Doğru kullanıldığında çalışanın korunması için etkili bir araç olabilir. 

−İş amaçlı kullanmak için, uyum testi ve tıbbi yeterlilik gerektirir. 

−Havadaki 0,3 mikrometre büyüklüğünde partiküllere karşı etkinliği test 
edilmiştir. 

−Bu büyüklükteki partiküllerin en az %95'ini filtrelediği onaylanmıştır. 

−Genellikle her kullanımdan sonra atılır; pandemi, sınırlı maske stokları 

ile sonuçlanmıştır. CDC, KKE Tedarikini Optimize Etmek için Stratejiler 

yayınlamıştır 

• Filtreli maske respiratörler yerine N95 kartuşuna (ya da daha iyisine) 

sahip silikon koruyucu maske respiratörler kullanılabilir.
www.ashrae.org 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/index.html
http://www.ashrae.org/


 

Tesisler/Bakım - KKE Temel Bilgileri 

• Göz Koruması 
−Güvenlik gözlükleri (yan korumalı olanlar tercih edilir) 
−Koruyucu gözlükler 
−Siperlik 

 

• Tek Kullanımlık Eldivenler 
−Vinil, kauçuk veya nitril olabilir. 
−Çift eldiven, kesilme/delinme olasılığını azaltır. 
−Gerekirse iş eldiveni altına takılabilir. 

 
• Genel korumayı artırmak için tek kullanımlık tulum, önlük 
ve/veya ayakkabı koruyucu giyilebilir. 

 
• Bakım faaliyetlerinden sonra ellerinizi sabun ve su ile yıkayın veya 
alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanın. Kirlenmişse kıyafetleri 
değiştirin. 



 

 

 

COVID-19 Salgını Sırasında 
HVAC Sistem Bakımı ve Filtre 
Değiştirme 

• SARS-CoV-2 ile kontamine olduğundan şüphelenilen HVAC 
sistemleri için filtre değişiklikleri de dahil olmak üzere HVAC sistem 
bakımı ertelenmemelidir, ek güvenlik önlemleri alınarak 
yapılmalıdır. 

 
• Saha kullanım koşulları altında havalandırma sistemlerinde korona 

virüslerle kontamine olmuş filtrelere işlem yapılmasıyla ilgili riskler 
değerlendirilmemiştir. 

 
• Virüs kirliliği potansiyeli bulunan herhangi bir havalandırma 

sisteminde bakım yapan ve/veya filtreleri değiştiren çalışanlar, 
uygun kişisel koruyucu ekipmanları (KKE)  kullanmalıdır: 
−Düzgün takılmış solunum maskesi (N95 veya üstü) 
−Göz koruması (güvenlik gözlüğü, koruyucu gözlük veya siperlik) 
−Tek kullanımlık eldiven 



 

 

 

COVID-19 Salgını Sırasında 
HVAC Sistem Bakımı ve Filtre 
Değiştirme 

• Filtre değişikliklerinin sıklığını azaltmak için filtrenin normalden daha fazla 
dolmasını göze alabilirsiniz. 
−Basınç düşüşünün oda basınç farklarını bozacak kadar artmasına izin 

vermeyin. 
−Filtrelerin montaj çerçevelerine doğru şekilde takılı olduğundan emin olun. 

 

• Uygun durumlarda filtreler, çıkarılmadan önce %10'luk çamaşır suyu 
çözeltisi veya SARS-CoV-2'ye karşı kullanılmak üzere onaylanmış başka bir 
uygun dezenfektan ile dezenfekte edilebilir. Filtreler dezenfekte olsa da 
olmasa da, torbalanarak çöp kutusuna atılmalıdır. 

 
• Bakım görevleri tamamlandığında, bakım personeli derhal ellerini sabun ve 

su ile yıkamalı veya alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanmalıdır. 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2


 

 
 
 

Bulaşma Yolları 

 
• COVID-19'a neden olan virüs SARS-CoV-2'nin esas olarak insandan insana 

ağızdan çıkan damlacıklar yoluyla yayıldığı düşünülmektedir. 
 

• Enfeksiyonlu solunum damlacıkları, enfekte bir kişi öksürdüğünde veya 
hapşırdığında ortaya çıkar. 
−Damlacıklar yakınlardaki insanların ağızlarına veya burunlarına gelebilir. 
−Damlacıklar yüzeylere inebilir ve kirlenmiş yüzeylerle temas yoluyla yayılabilir. 
−Enfekte bir kişiyle yakın temas halinde, damlacıklar solumayla akciğerlere 

gidebilir. 
 

• Bazı durumlarda hava yoluyla taşınma muhtemel görünmektedir. Hava 
Yoluya Bulaşma Hakkında ASHRAE Açıklamalarına bakın. 

 

• SARS-CoV-2 virüsü, tuvalette sifonun çekilmesiyle aerosol halinde yayılabilir. 



 

 
 
 

Hava Yoluyla Bulaşma 
 

SARS-CoV-2'nin hava yoluyla bulaşması hakkında ASHRAE Açıklaması: 

 
• SARS-CoV-2'nin hava yoluyla bulaşması kuvvetle muhtemel olduğu için 

virüse havadan maruz kalınması kontrol altına alınmalıdır. HVAC 
sistemlerinin çalışması da dahil olmak üzere bina operasyonlarında 
yapılan değişiklikler, hava yoluyla bulaşmaları azaltabilir. 

 
SARS-CoV-2 bulaşmasını azaltmak için ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme 

sistemlerinin çalışması hakkında ASHRAE açıklaması: 

 
• Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri ile sağlanan havalandırma 

ve filtreleme, SARS-CoV-2'nin havadaki konsantrasyonunu ve böylece hava 
yoluyla bulaşma riskini azaltabilir. İklimlendirilmeyen alanlar, kişilerin 
doğrudan yaşamını tehdit edebilecek ve enfeksiyona karşı direncini 
azaltabilecek termal strese neden olabilir. Genel olarak, ısıtma, havalandırma 
ve iklimlendirme sistemlerinin devre dışı bırakılması, virüsün bulaşmasını 
azaltmak için tavsiye edilen bir önlem değildir. 



 

 

Tuvalet Kabinlerinde 
Hava Yoluyla Bulaşma 

 
Çalışmalar, tuvaletlerin havada damlacıklar ve damlacık kalıntıları üretme 

riski olabileceği için patojenlerin yayılmasına katkıda bulunabileceklerini 

göstermiştir. 
 

• Tuvalet kabini kapılarını, kullanılmadığında bile kapalı tutun. 

• Klozet kapağı varsa, sifonu çekmeden önce kapağı kapatın. 
 

• Mümkün olan durumlarda her bir tuvalet kabinini ayrı olarak havalandırın 
(örneğin, doğrudan açık havaya atılıyorsa egzoz fanını açın ve sürekli 
çalıştırın). 

 
• Havalandırma boşluğuna açılan WC pencereleri, diğer 

pencerelerden yayılan havanın içeri girmesi ihtimaline karşı 
kapalı tutulmalıdır. 

 
 
 
 
 



 

Mekanik Hava Filtreleri 

 
• Hava akımlarını partiküllerden arındırmak için gözenekli lifler veya gerilmiş 

membran malzemelerden yapılırlar. 
 

• Bazı filtre malzemeleri , partiküllerden arındırmayı artırmak için statik elektrik 
yüklenir. 

 
• Filtreden geçen havada arındırılan parçacıkların oranı “filtre verimliliği” olarak 

adlandırılır ve standart koşullar altında Minimum Verimlilik Raporlama Değeri 
(MERV) cinsinden belirlenir. 
−MERV değeri 1 ila 16 arasında değişir; daha yüksek MERV = daha yüksek verimlilik 
demektir. 
−MERV ≥13 (veya ISO ePM1) havada bulunan virüslerin yakalanmasında etkilidir. 
−MERV 14 (veya ISO eşdeğeri) filtreler tercih edilir. 
−Yüksek verimli (HEPA) filtreler , MERV 16 filtrelerden daha verimlidir. 

 

• Artan filtre verimliliği genellikle filtrede artan basınç kaybına neden olur. Filtre 
değiştirmeden önce, HVAC sistemlerinde basınç farklılıkları ve/veya hava akış 
hızları açısından olumsuz etki olmadan filtre kalitesi yükseltmelerinin 
yapılabileceğinden emin olun. 

https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines#522
https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines#522


 

 
 
 

 

Mekanik Hava Filtreleri 

 
 

• Genellikle en çok nüfuz eden partiküller 0,3 μm civarında aerodinamik çapa sahip 
olanlardır. Bu partikül boyutunun üstünde ve altında verimlilik artar. 

 

• Partikül konsantrasyonlarının azaltılmasının genel etkinliği çeşitli faktörlere bağlıdır: 
−Filtre verimliliği 
−Filtreden geçen hava hızı 
−Partiküllerin boyutları 
−HVAC sisteminde veya oda tipi hava temizleyicisinde filtrenin konumu 

 

Daha fazla bilgi için ASHRAE Filtreleme ve Hava Temizleme Hakkında Pozisyon Belgesine 
bakın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20documents/filtration-and-air-cleaning-pd.pdf


 

 

 
 

ASHRAE Standardı 52.2-2017 Minimum Verimlilik Raporlama Değeri (MERV) 

https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines#522


 

 
 
 

ASHRAE MERV ve ISO 16890 Karşılaştırması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASHRAE Standardı Altında Test Edilen Filtreler için         
Yaklaşık Eşdeğer Derecelendirme 

             52.2 (MERV) ve ISO 16890 

ASHRAE MERV 
(Standart 52.2) 

ISO 16890 
Derecelendirme 

1-6 ISO Kaba Filtreleme 

7-8 ISO Kaba Filtreleme > %95 

9-10 ePM10 

11-12 ePM2,5 

13-16 ePM1 

 



 

 
 
 

Yüksek Verimli (HEPA) Filtreler 

• Tanıma göre, gerçek HEPA filtreler, standart testlerde 0,3 μm kütle 
medyan çaplı (MMD) partiküllerin filtrelenmesinde en az %99,97 
verimliliğe sahiptir. 

 
• Nüfuz eden partiküllerin çoğunun boyutu 0,3 μm'den küçük olabilir, bu 
nedenle çoğu nüfuz eden partikülün filtreleme verimliliği çok az daha 
düşük olabilir. 

 

Not: Grafikteki sayılar MERV değerlerini temsil eder. 

En Çok Nüfuz 
Eden 

Partikül Boyutu 

Tasarım 
Noktası 

0,3 µm 99,97 
99,96 
99,95 
99,94 



 

 
 

 

Yüksek Verimli (HEPA) Filtreler 

• HEPA filtre verimliliği MERV 16'dan daha iyidir. 
 

• Yüksek basınç düşüşleri nedeniyle HEPA filtreler HVAC sistemlerine 
takılamayabilir. 

 

• HEPA filtrelerin fonksiyonunu tam yapması için, filtre yuvalarına sızdırmaz bir şekilde 
yerleştirilmeleri gerekir. 

 
• Filtrelerin yapısı çok hassastır. Hasarlanmasını önlemek ve verimini 

korumak için dikkatli taşınması ve monte edilmesi gerekir. 
 

• HEPA filtreler, HVAC sistemlerinde veya aşağıdaki uygulamalarda kullanılabilir: 
−Taşınabilir HEPA Hava Temizleyiciler 
−Ön Montajlı Sistemler  
−Özel Amaçlı Uygulamalar 

 



 

 

Elektronik Hava Filtreleri 
•  Hava akımlarını partiküllerden arındırmak için tasarlanmış çok 

çeşitli elektrik bağlantılı hava temizleme cihazlarını kapsar. 
 

•  Arındırma, genellikle korona telleri kullanılarak veya iyonlar (örn. pin 
iyonlaştırıcılar) üreterek partiküllerin elektriksel olarak şarj edilmesi ve: 

−Partiküllerin zıt yüklü plakalarda (tutucularda) toplanması, veya 
−Yüklü partiküllerin mekanik hava filtresi ile geliştirilmiş bir şekilde tutulması, veya 
−Yüklü partiküllerin mekan yüzeylerine tutunması ile gerçekleşir. 

 

• Elektronik bir filtreden geçen havadan ayrıştırılan partiküllerin miktarı, “arındırma 
verimliliği” olarak adlandırılır. 
−Taşınabilir, bağımsız çalışan elektronik filtreler için havadan partikül arındırma oranı 

Temiz Hava Dağıtım Oranı (CADR) olarak adlandırılır. 
−CADR ≈ hava akış hızı × arındırma verimliliği 

 

• Partikül konsantrasyonlarının azaltılmasının genel etkinliği şunlara bağlıdır: 
−Arındırma verimliliği 
−Filtreden geçen hava hızı 
−Partikül boyutu ve sayısı 
−HVAC sisteminde veya oda hava temizleyicisinde filtrenin konumu 
−Elektronik filtre bileşenlerinin bakımı ve temizliği 



 

 
 

Elektronik Hava Filtreleri 

  
• Silikon birikimi verimliliği azalttığı için elektrostatik tutuculardaki 

tellerin temizlenmesi çok önemlidir. 
 

• Elektronik hava filtrelerini kullanırken daima üreticinin talimatlarına uyun. 
 

Daha fazla bilgi için ASHRAE Filtreleme ve Hava Temizleme Hakkında 
Pozisyon Belgesine bakın.

https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20documents/filtration-and-air-cleaning-pd.pdf
https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20documents/filtration-and-air-cleaning-pd.pdf


 

 
 
 
 
 
 

Gaz Fazlı Hava Temizleyiciler 

• Gaz fazlı hava temizleyiciler, ozonu, uçucu organik 
bileşikleri ve kokuları havadan arındırmak için kullanılır. 

 
• Çoğu karbon (örneğin aktif kömür) gibi emici malzemeler 

içerir. 
 

• Sorbent yataklar tek başına hava akımlarından partikülleri 

(virüsler dahil) arındırmada etkili DEĞİLDİR. 

 
• Karbon/sorbent emprenye edilmiş elyaf filtreler partikülleri 

tutar, standart partikül filtrelerinde olduğu gibi verimliliği 
görmek için MERV derecelendirmelerini kontrol edin. 



 

 
 

Ultraviyole Enerji (UV-C) 
• Ultraviyole enerji; viral, bakteriyel ve fungal organizmaları 

çoğalamayacak ve potansiyel olarak hastalığa neden olamayacak 
şekilde etkisiz hale getirir. 

 
• UV spektrumunun tamamı mikroorganizmaları etkisiz hale getirebilir, 

ancak UV-C enerjisi (100 — 280 nm dalga boyları), 265 nm optimum 
dalga boyunda en fazla mikrop öldürücü etkiyi sağlar. 

 
• Modern UVGI lambalarının çoğu, floresan lambalara benzer 

şekilde bir kuvars tüpünde bulunan (cıva buharı dahil) düşük 
basınçlı bir gazdan elektrik boşalımı yoluyla UV-C enerjisi üretir. 

 
• Bu lambaların ürettiği enerjinin kabaca yaklaşık %95'i 253,7 nm'ye 

yakın bir optimum dalga boyunda yayılır. 
 

• UV-C ışık yayan diyotlar (LED'ler), kullanım için piyasaya sürülmeye başlamaktadır. 
 

• UV-C enerjisi kullanan dezenfeksiyon sistemi türleri şunlardır: 
−Kanal içi hava dezenfeksiyonu 
−Üst hava dezenfeksiyonu 
−Kanal içi yüzey dezenfeksiyonu 
−Taşınabilir mekan dezenfeksiyonu 



 

 
 
 

Ultraviyole Enerji (UV-C) 

 
• Gözlerin ve/veya cildin aşırı maruz kalmasını önlemek için 

özel KKE gerektirir. 
 

• Aydınlatma Mühendisliği Derneği (IES) Fotobiyoloji Komitesi, 
COVID-19 salgınına özgü Mikrop Öldürücü Ultraviyole (GUV) 
hakkında Sıkça Sorulan Soruları yayınladı. 

 
 

Daha fazla bilgi için ASHRAE Filtreleme ve Hava Temizleme 
Hakkında Pozisyon Belgesine bakın.

https://media.ies.org/docs/standards/IES-CR-2-20-V1-6d.pdf
https://media.ies.org/docs/standards/IES-CR-2-20-V1-6d.pdf
https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20documents/filtration-and-air-cleaning-pd.pdf
https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20documents/filtration-and-air-cleaning-pd.pdf


 

 

UV-C LED'ler 

 
• UV-A spektrumunda (315 - 400 nm) yaygındır 

 

• 265 nm dalga boyunda LED'ler üretilmeye başlanmaktadır 
 

• Verimi, mevcut düşük basınçlı cıva buhar lambalarından önemli ölçüde daha düşüktür 
 

• Düşük basınçlı civa buhar lambasına kıyasla çok az UV çıkışı vardır 
 

• Eşit çıkış sağlayan UV-C LED'ler, mevcut düşük basınçlı civa buhar 
lambalarından daha pahalıdır 

 

• Kullanılabilirlikleri sınırlıdır. Ticari HVAC uygulamaları için henüz pratik değildir 

 

Daha fazla bilgi için, Aydınlatma Mühendisliği Derneği (IES) Fotobiyoloji 
Komitesi tarafından yayınlanan Mikrop Öldürücü Ultraviyole (GUV) ile ilgili 
Sıkça Sorulan Sorular bölümüne bakın. 

https://media.ies.org/docs/standards/IES-CR-2-20-V1-6d.pdf
https://media.ies.org/docs/standards/IES-CR-2-20-V1-6d.pdf
https://media.ies.org/docs/standards/IES-CR-2-20-V1-6d.pdf


 

 
 

UV-C Kanal İçi Hava Dezenfeksiyonu 

 
• HVAC sistemlerinin veya bağlantılı kanalların içine 

monte edilen UV-Lamba Setleri 
 

• Sınırlı maruz kalma süresi nedeniyle ışınlanmış 
bölgeden geçerken mikroorganizmaları anında 
etkisiz hale getirmek için yüksek UV dozları 
gerektirir 
−Sistemler genellikle 2,5 m/s hava hızı için 

tasarlanmıştır 
−En az 61 cm. ışınlanma bölgesi olmalıdır. 
−En az 0,25 saniye UV'ye maruz kalma süresi 
olmalıdır. 

 

• Her zaman mekanik filtreleme ile birlikte 
kullanılmalıdır 
−Toz kontrolü için MERV 8 filtresi 
−Uygulanabilir en yüksek MERV filtresi önerilir 
−Yükseltilmiş filtre verimliliğiyle artırılmış genel hava temizliği 



 

UV-C Üst Hava Dezenfeksiyonu 
• UV donanımları, kullanılan alanlarda yaklaşık 214 cm 

ve üzeri yüksekliklere monte edilir. 
• UV-C Üst Hava Dezenfeksiyonu'na ne zaman 

başvurulabilir: 
−Mekanik havalandırma yoksa 
−Mekanik havalandırma sınırlıysa 
−Toplanma yerleri ve diğer yüksek riskli alanlarda 
−Ekonomik/diğer sebeplerle 

 

• Duvarların ve tavanların düşük UV yansımasına sahip 
olmasını gerektirir 

• Havalandırma, maksimum düzeyde hava karıştırma 
sağlamalıdır 

• Havalandırmanın yetersiz olduğu durumlarda ek fanlar 
kullanın 



 

UV-C Kanal İçi Yüzey Dezenfeksiyonu 

• HVAC sistemlerinin içine monte edilen UV-Lamba Setleri, 

genelde aşağıdaki bölgelerde kullanılır: 
- Soğutma serpantinleri 
−Drenaj tavaları 
−Diğer ıslak yüzeyler 

 
• UV ışınımı, uzun maruz kalma süreleri nedeniyle kanal içi 

hava dezenfeksiyon sistemlerinden daha düşük olabilir. 
 

• Hedefler: 
−UV enerjisinin serpantin yüzeyine eşit dağılımı 
−Genel olarak, serpantin yüzeyinden 30- 90 cm uzaklıkta 
−Haftanın 7 günü, günde 24 saat çalışması 



 

 
 

 

UV-C Taşınabilir Mekan Dezenfeksiyonu 

 
• Yüzey dezenfeksiyonu içindir 

 

• Taşınabilir, tam otomatik üniteler; UV-C lambaları veya Darbeli 
Ksenon teknolojisi kullanabilir 

 
• Her ikisi de koronavirüslere göre inaktive edilmesi daha zor olan MRSA, C. 

difficile gibi spesifik patojenlere yönelik ayarlanır 
−15 dakika içinde vejetatif bakterilerin >%99,9 azaltılması 
−50 dakika içinde C.difficile sporlarının %99,8 azaltılması 

(Rutala vd. 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Fotokatalitik Oksidasyon (PCO) 

 
• Saf veya katkılı metal oksit yarı iletken malzemeden oluşur 

– En yaygın Fotokatalizör, TiO2, yani titanyum dioksittir 
 

• UV ışık kaynağı tarafından etkinleştirilir 
– UV-A (400-315nm) 
– UV-C (280-200nm) 
– UV-V (200nm altında) UV-V dalga boylarında ozon oluşabilir 

 

• Işık vasıtasıyla, yüzeyde emilen gazların ve biyolojik parçacıkların redoks 
reaksiyonu 

 
• Bazı cihazlar gaz halindeki hidrojen peroksitten dezenfeksiyon sağladığını öne sürer 

(bazen peroksit olarak adlandırılır) 
 

• Gaz halindeki kirleticiler gibi, eksik oksidasyonla yan ürünler oluşabilir



 

 
 
 
 

Fotokatalitik Oksidasyon (PCO) 

 
 

• PCO kullanan bazı hava temizleyiciler, tanınmış otoritelerce belirlenen 
sağlık risklerini azaltmak için zararlı kirleticileri sınırların altına indirir. 

 
• Bazı hava temizleyiciler, konsantrasyonları önemli ölçüde azaltmada 

etkisizdir. Üretici verileri dikkatli bir şekilde incelenmelidir. 

 

Daha fazla bilgi için ASHRAE Filtreleme ve Hava Temizleme Hakkında 

Pozisyon Belgesine bakın.

https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20documents/filtration-and-air-cleaning-pd.pdf
https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20documents/filtration-and-air-cleaning-pd.pdf
https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20documents/filtration-and-air-cleaning-pd.pdf


 

 
 
 

 

Bipolar İyonizasyon/Korona Deşarjı 

 
• Yüksek voltajlı elektrotlar, virüsler de dahil olmak üzere havadaki 

kirleticilerle reaksiyona giren reaktif iyonlar oluşturur. 
 

• Korona deşarjı sisteminin tasarımı, reaktif oksijen türleri (ROS), ozon, hidroksil 
radikaller ve süperoksit anyonlarının karışımlarını oluşturacak şekilde değiştirilebilir. 

 
• Sistemlerin, havadaki partiküllerin ve akut sağlık semptomlarının azaltılmasında 

etkisiz olmasından, çok etkili olmasına kadar değişik raporlar bildirilmiştir. 
 

• Bu gelişmekte olan teknolojide, bilimsel açıdan titiz, bağımsız denetlenmiş çalışmalar 
şu anda mevcut değildir. Üretici verileri dikkatli bir şekilde incelenmelidir. 

 
• Sistemler ozon yayabilir, bazılarında bu yayılım yüksek seviyelerde olabilir. 

Üreticilerin ozon üretimi test verilerine sahip olması uygundur. 
 

Daha fazla bilgi için ASHRAE Filtreleme ve Hava Temizleme Hakkında Pozisyon 
Belgesine bakın. 

https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20documents/filtration-and-air-cleaning-pd.pdf
https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20documents/filtration-and-air-cleaning-pd.pdf


 

 

 

Ozon 

 
• Ozon (O3), virüsleri, bakterileri ve mantarları öldürerek hava ve 

yüzeyleri dezenfekte edebilen reaktif bir gazdır. 
 

• Ozon sağlık için zararlıdır ve ozona maruz kalma, solunum yolu ile 
ilişkili çeşitli semptomlar ve hastalıklar için risk oluşturur. 

 
• ASHRAE Çevre Sağlığı Komitesi, “güvenli ozon seviyelerinin 10 ppb'den 

düşük olduğunu” ve “ozonun iç mekanlarda kullanımının makul 
derecede ulaşılabilir (ALARA) seviyelerine indirilmesi gerektiğini” ifade 
eden bir konu özeti yayınladı. 

 
• Sadece boş alanlarda dezenfeksiyon için düşünülmelidir. İnsanların 

olduğu alanlarda asla kullanılmamalıdır. 
−Mevcut bilimsel kanıtlar, halk sağlığı standartlarını aşmayan 

konsantrasyonlarda kullanıldığında ozonun iç hava kirliliğini kontrol 
etmede genellikle etkisiz olduğunu göstermektedir. 

−Boş alanların etkili, güvenli dezenfeksiyonu için iyi tanınan temizlik ve 
restorasyon şirketleri kullanılmalıdır. 

https://www.ashrae.org/File%20Library/Communities/Committees/Standing%20Committees/Environmental%20Health%20Committee%20(EHC)/EHC_Emerging_Issue-OzoneandIndoorAirChemistry.pdf
https://www.ashrae.org/File%20Library/Communities/Committees/Standing%20Committees/Environmental%20Health%20Committee%20(EHC)/EHC_Emerging_Issue-OzoneandIndoorAirChemistry.pdf
https://www.ashrae.org/File%20Library/Communities/Committees/Standing%20Committees/Environmental%20Health%20Committee%20(EHC)/EHC_Emerging_Issue-OzoneandIndoorAirChemistry.pdf
https://www.ashrae.org/File%20Library/Communities/Committees/Standing%20Committees/Environmental%20Health%20Committee%20(EHC)/EHC_Emerging_Issue-OzoneandIndoorAirChemistry.pdf


 

 
 
 

Kimyasal Dezenfektanlar 

• EPA, SARS-CoV-2 gibi patojenlerde kullanılmak üzere dezenfektanlar içeren 
antimikrobiyal pestisitleri inceler ve kaydeder. 

 

• Ürün etiketlerini dikkatlice okuyun ve verilen direktiflere göre kullanın. 
 

• Çoğu ürünün, belirli bir patojeni öldürmek için bir yüzeyin ıslak kalması 
gereken süre anlamına gelen bir gerekli temas veya bekleme süresi vardır. 

 
• Bir ürünün kullanım amacına uygun olmayan bir şekilde uygulanması, ürünü 

daha az etkili hale getirebilir. 
 

• EPA N Listesi'ndeki ürünler özellikle SARS-CoV-2'ye karşı test edilmemiştir, 
ancak EPA, virüsü öldürmelerini beklemektedir, çünkü: 
− Öldürülmesi daha zor bir virüse karşı etkinliği gösterilmiştir; veya 
− SARS-CoV-2'ye benzer başka bir insan koronavirüsüne karşı etkinliği 

gösterilmiştir. 
 

• EPA N Listesi'ndeki tüm yüzey dezenfektanları, tezgahlar ve kapı tokmakları 
gibi yüzeylerdeki virüsleri öldürmek için kullanılabilir. 

 
• SARS-CoV-2 yeni bir virüs olduğu için bu patojen, henüz bu virüsün 

öldürülmesinde dezenfektan ürün etkinliği için ticari laboratuvar testlerinde 
kullanıma hazır değildir. 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2


 

 
 
 
 

Buharlaştırılmış Hidrojen Peroksit 
(VHP) 

 

• Sıvı hidrojen peroksit (H2O2) buharlaştırılır ve buhar, maruz kalan tüm 
yüzeyleri dezenfekte etmek için alanı doldurur. 

 

• VHP uygulaması sırasında alan BOŞ olmalıdır. 
 

• Buharın kaçmasını önlemek için tüm kapılar, sıhhi tesisat/elektrik 
açıklıkları ve HVAC beslemesi ve dönüş menfezleri de dahil olmak 
üzere tüm boşlukların kapatılması gerekir. 

 
• Belirtilen maruz kalma sürelerinden sonra kalan H2O2 buharı alandan 

temizlenir ve alan güvenli bir şekilde yeniden kullanıma açılmadan önce 
oksijene ve suya dönüştürülür. 

 
• Aktif HVAC kanallarında ve kullanılan alanlarda oluşturulduğunda 

VHP'nin etkinliği ve güvenliği. 
 

• VHP yüksek konsantrasyonlarda tehlikelidir ve kapalı alanlarda bakteri 
ve virüsleri etkisiz hale getirmek için genellikle uzun süreli maruziyet 
gereklidir. 



 

 
 
 

 

Darbeli Ksenon (Darbeli UV) 

• Yoğun enerjinin hızlı atımları için (genellikle ksenon gazı 
içeren) yüksek güçlü UV lambaları kullanılır. 

 
• UV-C bandında önemli bir fraksiyon ile geniş, görünür ve 

ultraviyole dalga boyları yayar. 
−Normal UV-C tekniklerinden önemli ölçüde daha yüksek güç 

çıkışları kullanır 
−Virüsleri, bakterileri ve mantarları standart UV-C sistemleriyle aynı 

mekanizmaları kullanarak etkisiz hale getirir 
 

• Genellikle sağlık hizmetlerinde yüzey dezenfeksiyonu için 
kullanılır, ancak HVAC sistemlerinde de hava ve yüzey 
dezenfeksiyonu için kullanılabilir. 

 
Daha fazla bilgi için, Aydınlatma Mühendisliği Derneği (IES) 
Fotobiyoloji Komitesi tarafından yayınlanan Mikrop Öldürücü 
Ultraviyole (GUV) ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular bölümüne bakın. 

https://media.ies.org/docs/standards/IES-CR-2-20-V1-6d.pdf


 

 
 
 
 

405 nm Görünür Işık 
 

• UV spektrumunda olmasa da bazen “Yakın UV” olarak adlandırılır. 
 

• Genel olarak standart mekan aydınlatma sistemlerine entegre edilir. 
 

• Bakteri ve mantarları UV-C'den farklı mekanizmalarla öldürür. 
−Reaktif oksijen türlerini oluşturan organizmalar içinde meydana gelen porphyin 

moleküllerini hedefler ve uyarır 
−Reaktif oksijen türleri, çamaşır suyuna benzer bir yöntem ile öldürür 

 

• SARS-CoV-2 de dahil olmak üzere virüsleri öldürme etkinliği yeterli derecede 
belgelenmemiştir. 

 

• Kullanılan alanlarda havanın ve maruz kalan yüzeylerin sürekli dezenfeksiyonunu sağlar. 
 

• Aydınlatma Mühendisliği Derneği (IES) Fotobiyoloji Komitesi, Mikrop Öldürücü Ultraviyole 
(GUV) ile ilgili SSS belgesinde, etkinliğin UV-C'den yaklaşık 1000 kat daha az olduğunu 
ve etkili dozların aktif olarak kullanılan ortamlarda pratik olmadığını belirtmektedir. 

https://media.ies.org/docs/standards/IES-CR-2-20-V1-6d.pdf
https://media.ies.org/docs/standards/IES-CR-2-20-V1-6d.pdf


 

 
 
 

Far Ultraviyole 
 

• Far UV spektrumu 205 ila 230 nm'dir 
 

• Bazı bakteri ve virüsler 207 nm ve 222 nm aralığında etkisiz hale getirilir 
 

• 222 nm'nin 1µm boyutunda ve daha küçük mikroorganizmalara etkili 
bir şekilde nüfuz ettiği söylenmektedir 

 

• Daha büyük mikroorganizmalara tam olarak nüfuz edemez 
 

• Mikroorganizmaları etkisiz hale getirmek için gereken UV Dozu, bu 
dalga boylarında UV-C aralığına göre önemli ölçüde daha yüksektir 

 
• Güvenlik endişeleri azaltılsa da Far UV yine de göz ve cilt hasarına neden 

olabilir 
 

Daha fazla bilgi için, Aydınlatma Mühendisliği Derneği (IES) Fotobiyoloji 

Komitesi tarafından yayınlanan Mikrop Öldürücü Ultraviyole (GUV) ile ilgili 

Sıkça Sorulan Sorular bölümüne bakın. 

https://media.ies.org/docs/standards/IES-CR-2-20-V1-6d.pdf
https://media.ies.org/docs/standards/IES-CR-2-20-V1-6d.pdf


 

 

Özel Önlemler 

• UV-C enerjisine maruz kalmak göz ve cilt hasarına neden olabilir. 
– Fotokeratit (kornea enflamasyonu) 
– Keratokonjonktivit (gözün oküler zarının enflamasyonu) 

 
• Maruz kaldıktan birkaç saat sonrasına kadar belirgin olmayan 

semptomlar, aniden göze kum gibi bir cisim kaçma hissi ile muhtemelen 
şiddetli göz yaşarması ve ağrısını içerebilir. 

– Semptomlar genellikle UV maruziyetinden 6 ila 12 saat sonra ortaya çıkar 
– Semptomlar tamamen giderilebilir ve 24 ila 48 saat içinde iyileşme 

sağlanır 
 

• Bakım çalışanları UV-C sistemlerinde çalışmadan önce özel eğitim 
almalıdır. 

 
• Maruziyetin güvenli seviyeleri aşması ihtimaline karşı, maruz kalan 

gözler ve cilt için özel kişisel koruyucu ekipman (KKE) gereklidir. 
– UV-C enerjisini bloke eden gözlük 
– UV-C'yi geçirmeyen giysiler, iş takımı veya önlük 



 

 
 
 
 

Özet 

 
• COVID19'un hava yoluyla yayılabileceği muhtemeldir, ancak henüz kanıtlanmamıştır. 

 

• Hava temizliği, hastalık bulaşmasını azaltmaya yardımcı olabilir. 
 

• Hava temizleme seçenekleri şunlardır: 
– HVAC sistemleri 
– Mahal Tipi Cihazlar 

 

• Etkili olabilecek teknolojiler şunları içerir: 
– Mekanik Hava Filtreleri 
– Elektronik Hava Filtreleri/Hava Temizleyiciler 
– UV-C Sistemleri 
– Diğer Gelişen Teknolojiler 

 
• Filtrasyon ve hava dezenfeksiyonu seçeneklerini, her birinin artılarını ve 

eksilerini ve mevcut bina sistemleri üzerindeki etkilerini anlamak için özen 
gösterilmeli ve profesyonel şekilde karar verilmelidir. 


