
BAŞARI BÖLGESİNDE ÇALIŞIN

ATIK SUDA KORONAVİRÜSLERİN TESPİT 
EDİLMESİ – ERKEN UYARI SİSTEMİ 
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Etkili bir test ve izleme stratejisinin bir parçası olarak, atık suların analizi, koronavirüsün yayılmasıyla mücadelede değerli bir araç olduğu 
kanıtlanmıştır. COVID-19 salgını, daha yüksek ve daha düşük enfeksiyon oranlarına sahip dalgalardan ve aynı zamanda düşük bildirilen 
enfeksiyonlardan oluşmaktadır. Hastalığın bu yeni anlayışı ile, SARS-CoV-2 enfeksiyonlarının çok az veya hiç semptom göstermeden 
izlenmesinin, yeni yayılmayı ve başka türlü öngörülemeyen mutasyonları önlemek için kritik öneme sahip olduğu açıktır. 

Atık suda koronavirüs testi bu 
zorluklar için bir çözümdür. Toplulukta 
yalnızca asemptomatik COVID-19 
vakalarında bile virüsün salgılanması 
enfeksiyondan kısa bir süre sonra 
tespit edilebilir ve bu da atık su 
testini, enfeksiyon oranları hala 
görünüşte düşükken en iyi erken uyarı 
sistemlerinden biri haline getirir.  

Bilimsel raporlar, atık su izlemenin 
tanı testlerini yedi gün önce gibi bir 
sürede uyarı sağlayabileceğini tahmin  
ediyor; gecikme, enfekte kişiler 
tarafından yalnızca tıbbi tedavi arayan 
ve tanınmış semptomlar gösterdikten 
sonra test yaptıran kişiler  
tarafından açıklanabilir. 

Tıbbi tanı testleri kapasite nedeniyle 
ertelendiğinde zaman avantajı daha 
da fazladır. Viral hastalıklar (örneğin; 
çocuk felci) üzerine daha önce 
yapılan çalışmalar, bir patojenin 
izleri için kanalizasyon izlemenin 
tüm toplulukların etkili bir şekilde 
gözetim altına alınmasını sağladığını 
göstermiştir. 

Atık suları test etmek, tüm 
toplulukların iletim dinamiklerini 
incelemenin uygun maliyetli 
bir yoludur ve SARS-CoV-2’nin 
popülasyonda mevcut olup 
olmadığına ve iletimin artıp azaldığına 
dair hassas bir uyarı sağlar. 

KULLANIMI VE FAYDALARI 

ATIK SU ARITMA TESİSLERİ: 

• Bir topluluk içindeki enfeksiyonların 
varlığının izlenmesi 

• Bir topluluk içindeki enfeksiyon 
eğilimlerini izleme 

HEDEFLENEN SAHA YAKLAŞIMI: 

• Binalar veya tesisler gibi hedeflenen 
bir alanda enfeksiyon taraması 
(örneğin; yaşlı bakımevleri, öğrenci 
yurtları vb.) 

• Uzun mesafeli seyahatlerde tarama 
(örneğin; yolcu / yolcu gemileri, yolcu 
uçakları vb.) 

Aşılar kullanılabilir hale gelir gelmez, 
atık suların izlenmesi, atık suda yüksek 
seviyelere sahip alanların kesin olarak 
belirlenmesine olanak tanıyacak ve 
topluluklarda bulaşma katlanarak 
büyümeden önce aşıların kullanımını 
yerel olarak hızlandıracağından daha da 
önemli hale gelecektir. 

NUMUNE ALMA, SAKLAMA VE ANALİZ
Atık su arıtma tesisinde ikincil arıtmaya 
akarken birincil arıtılmış atık sudan 
numuneler alınmalıdır. Kompozit 
numuneler, belirlenen bir zaman 
periyodu boyunca belirli bir frekansta, 
atık su gözetimi için tipik olarak 24 saat 
olmak üzere, birden fazla elle numune 
alınması ile toplanır. Standart güvenlik 

uygulamaları, atık su numuneyi alan 
kişinin numune alma ve örnekleme 
işlemi sırasında SARS-CoV-2’den 
korumak için yeterlidir.  

Test için 500 – 1000 ml’lik temsili 
kompozit atık su numunesi yeterlidir. 
Takip eden analitik süreçte minimum 
100 ml numune kullanılacaktır. 

Numuneler 4 °C’de saklanmalı ve 
toplama işlemi sırasında soğutulmalıdır. 

Sonuçların değeri hızlı işlemeye 
dayandığından, numuneler aynı gün 
veya gece boyunca sevk edilmelidir. 

SGS, dünya genelinde 2.600 ofis 
ve laboratuvardan oluşan bir ağda 
89.000’den fazla çalışanı ile hizmet 
vermektedir. Dünyanın lider gözetim, 
denetim, test ve belgelendirme kuruluşu 
olarak size rakipsiz deneyim, uzmanlık 
ve global bir erişim ağı sunmaktayız. 

SGS SUPERVISE GÖZETME ETÜD 
KONTROL SERVİSLERİ A.Ş. 

Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. 
No: 95 İş İstanbul Plaza 34209 
Güneşli İstanbul / Türkiye 

0 212 368 40 00 

ehs.turkey@sgs.com 

www.sgs.com.tr 

SGS DÜNYANIN LİDER GÖZETİM, DENETİM, TEST VE BELGELENDİRME KURULUŞUDUR
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