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Reviewer 1
Sayın Editör; Hakem önerileri incelenerek aşağıda belirtilen düzeltmeler yapılmıştır
1. Abstract: Gözden geçirmesini sunulmuştur.... geçirilmesi amaçlanmıştır olmalı
Düzeltildi
2. New increases that may occur in these countries or in different countries are likely to change statistics on
the outbreak. In this article, a brief review of the main epidemiological parameters monitored at the end of
the first 5 months of the outbreak is presented. Bu bölüm İngilizce olarak kalmış... düzeltilmeli
Bu bölüm silindi
3. balgam üretimi şeklinde ortaya çıkabilir veya dispneden (nefes darlığı).... şeklinde de ortaya çıkabilir...
çıkabilir. İlave olarak
Belirtilen şekilde düzeltildi
4. gerekecektirr .... gerekecektir
düzeltildi
5. Alt başlık Reproduction Number (R0) bu başlık Türkçe yazılmalı
Belirtilen şekilde düzeltildi
6. popülasyon sayısına bölünmesi hesaplanır ve bir.... popülasyon sayısına bölünmesi ile hesaplanır ve bir
Belirtilen şekilde düzeltildi
7. daha az nettir, Suudi Arabistan'da.... araya nokta konabilir: daha az nettir. Suudi Arabistan'da
Belirtilen şekilde düzeltildi
8. 60 yaşından büyük ileri yaşlıların hanehalkı bulaşına en fazla.... kişilerin
Belirtilen şekilde düzeltildi
9. arakonakçılara ve ara-konakçılardan.... bitişik mi yazılmalı ayrı mı yazılmalı
arakonakçılara ve arakonakçılardan şeklinde düzeltildi

10. koronviruslerden SARS 800...... koronaviruslerden SARS 800
Belirtilen şekilde düzeltildi
11. yayılmamakta, ancak virüsün hayvan rezervuarla... yayılmamaktadır. Ancak virüsün hayvan rezervuarla
Belirtilen şekilde düzeltildi
12. kişiye bulaşmış ve dünyanın hemen her ülkesine yerine.... ikisinden biri çıkarılabilir
fazla kişiye bulaşmış ve dünyanın hemen her ülkesine yayılmıştır şeklinde düzeltildi
13. ishal ve nefes alma zorlukları ve... ishal ve nefes alma zorluğu ve
Belirtilen şekilde düzeltildi
Reviewer 2
1. Erişkin hastalara ev içi maruziyeti olan çocuk hastalarda ortalama inkübasyon süresinin 6.5 gün olduğu ve
bunun yetişkinlerde bildirilen ortalama sürelerden...... bu bölüm anlaşılmıyor daha açık olarak yazıldı.
Bu paragraf yeniden düzenlendi
2. Oniki farklı çalışmadan elde edilen verilerinin incelendiği bir çalışmada .... bir metaanalizde
Belirtilen şekilde düzeltildi
3. New increases that may occur in these countries or in different countries are likely to change statistics on
the outbreak. In this article, a brief review of the main epidemiological parameters monitored at the end of
the first 5 months of the outbreak is presented. Bu bölüm silinmeli.
Bu bölüm silindi
4. Sekonder Atak Hızı (SAR).... kısaltma İngilizce ifadeyi içerecek şekilde yeniden yazılmalı
Belirtilen şekilde düzeltildi
5. SARS-CoV-2'nin panzootik üretip üretmeyeceğini... panzoonotik ???
Doğru ifade panzootik olduğu için değişiklik yapılmadı
6. Makale genelinin yazım hataları yönünden yeniden gözden geçirilmesi gerekir
Gerekli düzeltmeler yapıldı
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