Bir Kişi Belirti Gösteriyorsa
Yapılması Gerekenler

şema

1

Bu öneriler, sağlık bakım ortamları veya okullar hariç olmak üzere genel halka yöneliktir. İlk ve orta öğretim okulları
bilgileri için İlk ve Orta Öğretim Okulları için Belirti Karar Şeması ve Temas Takibi Kontrol Listesi belgesine göz atın.
Kişi, aşağıdaki listelenen yeni, değişen veya kötüleşen belirtilerden birine
veya daha fazlasına sahipse teşhisi onaylanırken evde izole kalmalıdır:
❑
❑
❑
❑
❑

Ateş (≥100.4°F) veya titreme
Nefes darlığı veya nefes almada zorluk
Kas veya vücut ağrısı
Yeni tat veya koku kaybı
Burun tıkanıklığı veya akıntısı

❑
❑
❑
❑
❑

Mide bulantısı, kusma veya ishal
Baş ağrısı
Halsizlik
Boğaz ağrısı
Öksürük

Ev tipi bir test, toplum temelli bir test uygulayın veya bir uzmanla görüşün.

Bir sağlık uzmanı
farklı bir teşhis
koymazsa VEYA test
yapılmazsa

COVID-19
testi POZİTİF
sonuçlanırsa

COVID-19 testi NEGATİF
sonuçlanırsa VEYA bir sağlık uzmanı
farklı bir teşhis koyarsa

Yakın
temaslıları
belirle

Evde izole kalma
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Bu dosyayı başka formatta alma talebi
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HAYIR

Yakın
temaslıların
ne yapması
gerektiğiyle ilgili
bilgiler için Şema
2'ye göz atın

EVET

Bilinen yakın temaslı
bir kişi midir1?
HAYIR

VE

Belirtiler ilk ortaya çıktıktan 5 gün sonra aşağıdaki
durumlarda halka açık alanlara ve çoğu iş yerlerine
dönebilirler:
1. Son 24 saat içerisinde ateş görülmezse (ilaçsız)
VE
2. Belirtiler iyileştiyse
3. 5 gün daha başkalarının yanında maske takmaya
devam ederlerse2
4. İşe dönmeden önce şirketinizin protokolünü kontrol
edin
5. En az 10 gün boyunca bağışıklık yetmezliği olan
insanlar, sağlık bakım kurumları ve diğer yüksek riskli
ortamlardan uzak durun
6. Maske takamadığınız durumlarda ve toplu ortamlarda
ne yapmanız gerektiği dahil olmak üzere daha fazla
bilgi için COVID-19 testiniz pozitif çıkarsa yapılması
gerekenler belgesine göz atın.

Belirtiler, teşhis edilen
kronik bir hastalık ile
uyumlu mudur?

EVET

Evde kalma
Halka açık alanlara ve çoğu iş
yerlerine aşağıdaki durumlarda
dönebilirler:
1. Son 24 saat içerisinde ateş
görülmezse (ilaçsız)
VE
2. Belirtiler iyileştiyse

bkz.
şema

2

1

Yakın temaslı: Vakanın bulaşıcı dönemi sırasındaki 24 saat içerisinde toplamda
15 dakika veya daha fazla COVID-19 vakasının/vakalarının 6 fit yakınında olan kişi
anlamına gelir. Bazı durumlarda yakın temaslının tanımı değişebilir. Yerel sağlık
müdürlüğü, araştırması sırasında yakın temaslı konusunda nihai kararı verir, fakat
gerekirse bu kararı verme yetkisini başkasına devredebilir.

2

Yüzünüze iyi oturan bir maske takamıyorsanız: Tüm 10 günlük izolasyon veya
karantina süresini evde tamamlamalısınız. Bu kılavuzu, yalnızca yüzünüze iyi oturan
bir maske takabiliyorsanız takip edin. Daha fazla bilgi için COVID-19 testiniz pozitif
çıkarsa yapılması gerekenler ve Potansiyel olarak COVID-19 hastası olan biriyle
temasa geçmeniz durumunda yapılması gerekenler adlı belgelere göz atın.

Yakın Temaslıları Belirleyin
ve Onlarla İlgilenin

şema

2

Bu öneriler, sağlık bakım ortamları veya okullar hariç olmak üzere genel halka yöneliktir. İlk ve orta öğretim okulları
bilgileri için İlk ve Orta Öğretim Okulları için Belirti Kararı Şeması ve Temas Takibi Kontrol Listesi belgesine göz atın.
Bir kişinin COVID-19 hastası olan biriyle yakın temasta bulunduğu belirlenirse: Maruz kalan kişi (yakın temas1) COVID-19
aşıları açısından güncel mi3 VEYA son 90 gün içerisinde testi pozitif sonuçlanmış ve iyileşmiş mi? (Son 90 gün
içerisinde testi pozitif sonuçlanmış ve iyileşmiş olan kişiler aşağıdaki adımları takip ederek antijen testleri uygulamalıdır.)
EVET
HAYIR

Belirtileri var mı?

EVET

EVET

COVID-19 İzolasyonu ve Testi

Karantina gerekli değil
Kişi şunları yapmalıdır:
1. Bilinen maruziyetten en
az beş gün sonra test
yaptırmak
2. Bilinen maruziyetten
sonra 10 gün boyunca
başkalarının yanında maske
takmaya devam etmek
3. Yakın temastan sonra 10
gün boyunca belirtileri
takip etmek

Belirtileri var mı?

HAYIR

COVID-19
testleri NEGATİF
çıkanlar

HAYIR

COVID-19 İzolasyonu ve Testi

COVID-19 testleri
POZİTİF çıkanlar VEYA
test yaptırmayanlar

COVID-19 testleri
NEGATİF çıkanlar
Doğrulayıcı viral test4 gerekebilir.
Sağlık uzmanına danışmalılar.

Evde karantinada kalma
Evde kalma
Aşağıdaki durumlarda
halka açık alanlara
ve çoğu iş yerlerine
dönebilirler:
1. Son 24 saat
içerisinde ateş
görülmezse (ilaçsız)
VE
2. Belirtiler iyileştiyse
VE
3. Yakın temastan
sonra 10
gün boyunca
başkalarının
yanında maske
takmaya devam
ederlerse

Evde izole kalma
Belirtiler ilk ortaya çıktıktan 5 gün sonra aşağıdaki
durumlarda halka açık alanlara ve çoğu iş yerlerine geri
dönebilirler:
1. Son 24 saat içerisinde ateş görülmezse (ilaçsız)
VE
2. Belirtiler iyileştiyse
3. 5 gün daha başkalarının yanında maske takmaya
devam ederlerse2
4. İşe dönmeden önce şirketinizin protokolünü kontrol edin
5. En az 10 gün boyunca bağışıklık yetmezliği olan
insanlar, sağlık bakım kurumları ve diğer yüksek riskli
ortamlardan uzak durun
6. Maske takamadığınız durumlarda ve toplu ortamlarda
ne yapmanız gerektiği dahil olmak üzere daha fazla
bilgi için COVID-19 testiniz pozitif çıkarsa yapılması
gerekenler belgesine göz atın.

3

Bir kişi, sağlık durumu ve yaşına bağlı olarak uygun bulunduğunda birincil serileri VE ek dozları veya hatırlatma dozlarını aldıklarında
COVID-19 aşıları açısından güncel durumdadır.

4

Doğrulayıcı viral test, Vipimo vya Kukuza Asidi ya Nyuklia (NAAT) (Nucleic Acid Amplification Test-Nükleik Asit Amplifikasyon Testi)
veya ek bir antijen testi olabilir.

Son yakın temastan 5 gün
sonra aşağıdaki durumlarda
halka açık alanlara ve çoğu iş
yerlerine dönebilirler:
1. Test yaptırabilirlerse son yakın
temastan sonra beşinci günde
veya beşinci gün sonrasında
test negatif sonuçlanırsa
2. 5 gün daha başkalarının
yanında maske takmaya
devam ederlerse2
3. Yakın temastan sonra 10 gün
boyunca belirti göstermezlerse
ve belirtileri takip ederlerse
4. Maske takamadığınız
durumlarda, test ve karantina
ayrıntıları ve toplu ortamlarda
yapılması gerekenler dahil
olmak üzere daha fazla
bilgi için Potansiyel olarak
COVID-19 hastası olan
biriyle temasa geçmeniz
durumunda yapılması
gerekenler belgesine göz atın.

