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COVID-19 Sırasında Maske Rehberi 

12 Eylül 2022 Tarihli Değişikliklerin Özeti  

• Maske ve solunum maskesi tarafından sağlanan farklı koruma seviyeleri hakkında bilgi 
eklendi 

• Kapalı alan toplu taşıma araçlarında Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi)'ın maske takma önerisiyle uyumlu olacak şekilde 
güncellendi 

• Sağlık hizmeti harici toplu ortamlarda maskelerin ne zaman takılması gerektiğine ilişkin 
öneriler güncellendi 

• CDC COVID-19 Topluluk Seviyeleri uyarınca, halkın kapalı mekânlarda ne zaman maske 
takması gerektiğine ilişkin öneriler güncellendi 

Giriş  

Maske veya solunum maskesi (örneğin N95 gibi özel filtreli maskeler) taktığınızda, kendinizle 
birlikte etrafınızdaki kişilerin de korunmasına yardımcı olursunuz. Maske veya solunum maskesi 
takmak COVID-19 salgınının yayılmasını azaltabilir, hayat kurtarabilir ve ekonomiyi devam 
ettirebilir. Aşılar konusunda son gelişmelerden haberdar olunması (bazı ek diller mevcuttur) ve 
maske veya solunum maskesi takma gibi katmanlı önleme stratejileri, ciddi hastalıkları 
önlemeye ve sağlık sistemi üzerindeki potansiyel baskıyı azaltmaya yardımcı olabilir. 

En uygun ve kaliteli maske veya solunum maskesi (bazı ek diller mevcuttur) takmalısınız. Doğru 
şekilde kullanıldığında, National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH, Ulusal İş 
Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü) tarafından onaylanan (Yalnızca İngilizce) solunum maskeleri (N95 
gibi) en fazla korumayı sağlar, bunu da uluslararası solunum maskeleri (KN95 ve KF94 gibi), 
cerrahi maskeler ve kumaştan yapılma yüz maskeleri takip eder. Şiddetli COVID-19 hastalığı riski 
altındaysanız, NIOSH onaylı bir solunum maskesi için uyum testi yaptırmanız gerekip 
gerekmediği veya uyum testi gerektirmeyen diğer solunum maskesi seçeneklerini 
değerlendirmeniz gerekip gerekmediği konusunda sağlık uzmanınıza danışın. Uygunluk testi ve 
maske seçimi hakkında daha fazla bilgi için gönüllü maske takmayla ilgili Washington State 
Department of Labor and Industries (L&I, Washington Eyaleti Çalışma ve Sanayi Bakanlığı) web 
sayfasını ziyaret edin (bazı ek diller mevcuttur). 

Farklı maske ve solunum maskesi türleri ve uyumun nasıl sağlanacağı hakkında daha fazla bilgi 
için maske ve solunum maskesi türlerine bakın (bazı ek diller mevcuttur). Bu web sayfası 
(Yalnızca İngilizce), uyumun sağlanması adına maskelerde ne zaman değişiklikler yapıldığı da 
dâhil olmak üzere, farklı türdeki maskelerin ve solunum maskelerinin partikülleri ne kadar iyi 
filtrelediği hakkında bazı bilgiler sağlar. Gelişimsel, davranışsal veya sağlık durumu nedeniyle 
maske takamayan kişiler, örtülü bir yüz siperi kullanabilir. Bunlar ayrıca iyi oturan bir maske 
tolere edilmiyorsa, çocuk bakımı, gündüz kampı ve ortaokul K-12 ortamlarındaki çocuklar 
tarafından da kullanılabilir. Bunun yanı sıra bunların, kişiye tam oturan bir maske veya 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.epa.gov/sciencematters/epa-researchers-test-effectiveness-face-masks-disinfection-methods-against-covid-19
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solunum maskesiyle aynı düzeyde koruma sağlamadığı bilinmelidir. Washington State 
Department of Health (WA DOH, Washington Eyaleti Sağlık Bakanlığı) K-12 Schools, Child Care, 
Early Learning, Youth Development, and Day Camp (K-12 Okulları, Çocuk Bakımı, Erken 
Öğrenme, Gençlik Gelişimi ve Gündüz Kampı) Programları (bazı ek diller mevcuttur) maske 
kılavuzuna bakın. Ayrıca, CDC'nin belirli insan grupları hakkındaki dikkate alınması gereken 
bilgilerine bakın (bazı ek diller mevcuttur). DOH, nefes verme valfleri veya havalandırma 
delikleri olan maskelerin, tek katmanlı bez maskelerin, tek katmanlı bandanaların veya 
tozlukların kullanılmamasını önerir. 

L&I (Yalnızca İngilizce) tarafından yayınlanan kılavuza uygun olarak iş yerlerinde nefes verme 
valfli solunum maskeleri kullanılabilir.  

Maskelerle ilgili sık sorulan soruların listesi için lütfen DOH'un maskelerle ilgili web sayfasına 
(Yalnızca İngilizce) bakın.  

Bu belgenin ilerleyen kısımlarında maske kelimesi, hem maskeleri hem de solunum maskelerini 
ifade etmek üzere kullanılmıştır. 

Mevcut Emirler ve Sağlık Talimatları 

Mevcut kamu düzeni, sağlık hizmeti ortamlarında, yetişkin hapishanelerinde ve yetişkin 
cezaevlerinde maske kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Kamu sağlık makamları, salgınlar gibi 
belirli durumlarda maske kullanımını zorunlu tutabilir. 

Washington Eyaleti Department of Health Kararı 

Sağlık Bakanlığı Maske Talimatı (Yalnızca İngilizce), aşı durumundan bağımsız olarak aşağıdaki 
bazı ortamlarda maske takmayı zorunlu kılmaktadır: 

• Sağlık hizmeti ortamlarında  

• Tesisin bulunduğu ilçede orta veya yüksek CDC COVID-19 Topluluk Düzeyinin bulunduğu 
yetişkin cezaevi ve hapishane tesislerinde (İspanyolca dili mevcuttur) 

Bu gerekliliğin Talimatlarda (Yalnızca İngilizce) bulunabilecek sınırlı istisnaları vardır. Sağlık 
hizmeti ortamlarında sağlık hizmeti uzmanlarının yanı sıra tüm çalışanların ve ziyaretçilerin 
kapalı mekânlarda maske takmaları zorunludur. Herkesin bu talimata uyma ve işletmelerin de 
bu talimatı çalışanları ve müşterilerine uygulatma sorumluluğu vardır.  

Geçersiz: Federal Karar  

18 Nisan 2022 tarihi itibariyle mahkeme kararıyla toplu taşıma araçlarında maske takılmasını 
gerektiren CDC Kararı yürürlükten kalkmıştır. Ancak maskeler, seyahati ve toplu taşımayı herkes 
için daha güvenli tutmak adına önemli bir araç olmaya devam etmektedir. WA DOH, CDC ile 
uyumlu olarak (bazı ek diller mevcuttur), iki yaş ve üzerindeki işçi ve yolculara, hem taşıt hem de 
ulaşım merkezlerinde olmak üzere tüm kapalı toplu taşıma ortamlarında maske takmalarını 
önerir. Daha fazla bilgi için bkz. Toplu Taşıma Ortamları.  

  

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/masks-and-face-coverings
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
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Washington Eyaleti Valilik Bildirisi  

Müşterileri ve çalışanları kapsayan işletmelere yönelik iş sorumlulukları hakkında bilgiler, valinin 

Proclamation 20-25.19 COVID-19 Washington Ready (20-25.19 COVID-19 Washington Ready 
Bildirisi) (Yalnızca İngilizce) ve Proclamation 21-08 – Safe Workers (21-08 – Güvenli İşçiler 
Bildirisinde) (Yalnızca İngilizce) listelenmiştir. 

Washington State Labor and Industries (L&I) ve Valilik Bildirisi 

Yukarıda listelenen Valilik Bildirisi uyarınca çoğu işyerinde genellikle maske gerekli olmamasına 
rağmen, işverenler L&I Gereklilikleri ve COVID-19'u Önleme Rehberi'ne (Yalnızca İngilizce) 
uymakla yükümlü olmaya devam etmektedir. Ek olarak, özel işletmeler maske talep etmeyi 
seçebilir ve ziyaretçilerin de bu kurala uyması gerekir. Valiliğin Proclamation 21-08 – Safe 
Workers (21-08 tarihli – Güvenli İşçiler Bildirisi)'a göre (Yalnızca İngilizce) işçiler işyerinde maske 
takma özgürlüğüne sahiptir. WAC 296-62-609 bildirisi (Yalnızca İngilizce), bir kamu sağlığı acil 
durumu sırasında bir işçinin maske takma hakkını korur. WAC 296-62-609 uyarınca (Yalnızca 
İngilizce), işverenler, yasaların çok istisnai bir şekilde izin verdiği durumlar dışında, çalışanların 
maske, solunum maskesi veya diğer kişisel koruyucu ürün veya ekipman takmasını 
engelleyemez. Daha fazla bilgi için bkz. L&I COVID-19 Önlemi: Zorunlu Olmadığınız Halde 
İşyerinde Maske Takmak (bazı ek diller mevcuttur).  

Yerel Halk Sağlığı Kuruluşları ve Görevlileri 

Yerel sağlık görevlileri, kendi yetki alanlarındaki hastalıkları kontrol etmek adına sağlık 
talimatları verme yetkisine sahiptir. Bu talimatlar, eyalet genelindeki talimatlardan daha az katı 
olmamak kaydıyla katı olabilir. Yerel sağlık alanına (Yalnızca İngilizce) danışın ve o bölge için 
yürürlükte olan tüm sağlık talimatlarına riayet edin. 

Öneriler 

Aşağıda, yukarıdaki özel gereksinimlere ek olarak genel halk sağlığı önerileri yer almaktadır.  

Toplu Ulaşım Ortamları  

WA DOH, iki yaşında veya daha büyük olan işçi ve yolcuların, taşıtlar (uçak, otobüs, tren, feribot, 
metro, taksi, toplu taşıma araçları ve acil durum dışı araçlar gibi) ve aktarma merkezleri 
(havaalanı, otobüs veya feribot terminali, tren veya metro istasyonu ve liman gibi) dâhil olmak 
üzere kapalı toplu taşıma ortamlarında (bazı ek diller mevcuttur) yüze iyi oturan bir maske veya 
solunum maskesi takmalarını tavsiye etmektedir. Bunlar, birçok insanın içinden geçtiği ve 
kalabalık ve/veya yetersiz havalandırılabilen (havaalanı jet yolları gibi) ortamlardır. Yolcu ve 
işçiler, seyahat ve toplu taşımayı herkes için daha güvenli tutmayı sağlamak adına yüze iyi 
oturan bir maske veya solunum maskesi takarak kendilerini ve çevrelerindekileri koruyabilir. 
Ayrıntılar için lütfen toplu taşıma ortamlarında yüz maskelerinin kullanımına ilişkin CDC 
kılavuzuna (bazı ek diller mevcuttur) bakın, ancak önceki gereksinimlerin artık öneri olduğunu 
unutmayın. Okul otobüslerinde maske kılavuzu adına K-12 Schools, Child Care, Early Learning, 
Youth Development, ve Day Camp (K-12 Okulları, Çocuk Bakımı, Erken Öğrenme, Gençlik 
Gelişimi ve Gündüz Kampı) Programları başlığı altındaki COVID-19 Bulaşını Azaltmaya Yönelik 

https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25.19%20-%20COVID-19%20Washington%20Ready%20%28tmp%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25.19%20-%20COVID-19%20Washington%20Ready%20%28tmp%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/face-masks-public-transportation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Fface-masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/face-masks-public-transportation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Fface-masks-public-transportation.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
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Gereklilik ve Kılavuza (wa.gov) (bazı ek diller mevcuttur) bakın. WA DOH, toplu taşıma 
şoförlerini tüm insanların maske takmasını desteklemesi adına teşvik eder.   

Sağlık Hizmeti Ortamlarında Maske Takma 
Sağlık Bakanlığı Maske Emri (Yalnızca İngilizce) içeriğinde uyarınca, sağlık hizmeti ortamlarında 
maske kullanımı zorunludur. Tüm sağlık hizmeti ortamları, Sağlık Hizmeti Ortamlarında SARS-
CoV-2 Bulaşı Önleme ve Kontrolüne Yönelik Geçici Tavsiyeler, DOH 420-391 (wa.gov) (Yalnızca 
İngilizce) bölümündeki kişisel koruyucu donanıma ve kaynak kontrol kılavuzuna erişebilir. 

Sağlık Dışı Toplu Ortamlar için Maske Kullanma Önerileri 

CDC COVID-19 Topluluk Düzeyi (İspanyolcası mevcuttur) orta veya yüksek olduğunda, iki yaş ve 
üzerindeki kişiler için aşağıdaki ortamlarda maske kullanılması önerilir:  

• Evsizlere hizmet sağlayan bölgelerde (Yalnızca İngilizce) 

• Ticari denizcilik ortamlarında (Yalnızca İngilizce) (örneğin, ticari deniz ürünleri gemileri, 
kargo gemileri, yolcu gemileri gibi) 

• Depolar, fabrikalar, gıda paketleme, et işleme tesisleri ve işveren tarafından sağlanan 
ulaşımlar gibi işin doğası gereği fiziksel mesafenin mümkün olmadığı kalabalık çalışma 
ortamlarında  

• Mahkum çalışma tesisleri, geçici konutlar, çocuk rehabilitasyonu veya tutukluluk tesisleri 
ve geçici işçi bölgeleri dâhil olmak üzere toplu yaşam tesislerinin (yatak odaları hariç) 
paylaşılan yaşam alanlarında 

• Yetişkin cezaevlerinde, yetişkin hapishanelerinde, çocuk rehabilitasyon tesislerinde veya 
çocuk gözaltı tesislerinde hapsedilen kişilerin bulunduğu ortamların (örn. mahkeme 
salonları) iç mekanlarında. 

o Sağlık Bakanlığının, CDC COVID-19 Topluluk Düzeyi (İspanyolcası mevcuttur) orta 
veya yüksek olduğunda yetişkin cezaevlerinde ve hapishane tesislerinde beş yaş 
ve üstü kişilerin maske takmasını zorunlu kıldığını unutmayın. 

o Tesis düzeyindeki faktörler (bazı ek diller mevcuttur) artan risk durumunda, ıslah 
tesislerinin de maske takmayı dikkate almasını önerir.  

Yukarıdaki ortamlarda yaşayan veya çalışan kişiler, bu ortamlarda değilken (örn. toplum 
içindeyken) genel halk ile aynı önerilere uymalıdır.  

Sağlıkla ilgili olmayan tesisler (işletme ve kuruluşlar gibi) kendi tesislerinde maske kullanımını 
zorunlu tutabilir. Bu tesisler, kendi ortamlarında maskenin zorunlu tutulup tutulmayacağına 
karar verirken aşağıdaki faktörlerin her birini göz önünde bulundurmalıdır: 

• Ortamdaki insanların korunmasızlığı 

o COVID-19 aşıları konusunda bilgisiz (bazı ek diller mevcuttur) kişilerin COVID-19'a 

yakalanma ve ciddi hastalık geliştirme olasılığının yüksekliği. 

o Belirli sağlık durumu (bazı ek diller mevcuttur) olan kişilerin, şiddetli COVID-19 

açısından daha yüksek risk altındadır.  

• Ortamdaki havalandırma kalitesi - ısıtma, havalandırma ve klima (HVAC) sistemleri olan 

ve olmayan tesisler de dâhil olmak üzere bilgi ve havalandırma seçenekleri üzerine 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/13-RecommendationsforHomelessShelters.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/420-397-COVID19CommercialMaritimeSettings.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/guidance-correctional-detention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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Havadaki Hastalıkların Yayılmasını Azaltmaya Yönelik Havalandırma, Hava Kalitesi 

(Yalnızca İngilizce) ve Binalardaki Temiz Hava Sıkıntısı, Environmental Protection Agency 

(EPA, Çevre Koruma Ajansı) (Yalnızca İngilizce) bölümüne bakın 

• İnsanların ortamda fiziksel olarak mesafe koyma kabiliyeti 

• Ortamdaki şüpheli veya teyit edilmiş COVID-19 salgını 

o Sağlık hizmeti dışı bir toplu ortamda bir salgın olduğunda kapalı mekânlarda 

maske kullanımı şiddetle tavsiye edilmektedir. 

CDC COVID-19 Topluluk Düzeyi (bazı ek diller mevcuttur) yüksek olduğunda, CDC ve DOH, 
aşılama durumuna bakılmaksızın tüm insanların kapalı mekânlarda maske takmasını 
önermektedir. Tesisler, maske takmayı tercih etmeleri durumunda bu kişilerin cesaretini 
kırmamalıdır. Bireysel maske takma önerileri ve riske dayalı hususlar için aşağıya bakın. 

Bireysel Maske Önerileri 

Semptomları olan, testi pozitif çıkan veya COVID-19'lu birine temas eden kişiler, COVID-19 
pozitifseniz ne yapmalısınız (bazı ek diller mevcuttur), COVID-19 Belirtileri (bazı ek diller 
mevcuttur) ve COVID-19'lu birine potansiyel olarak temas etmeniz durumunda ne yapmalısınız 
(bazı ek diller mevcuttur) bilgileri uyarınca yüksek kaliteli bir maske veya solunum maskesi 
takmalıdır. Bireyler Mevcut Emirler ve Sağlık Talimatları uyarınca, bulundukları ortam için 
gerekliyse maske takmalıdır. 

Her durumda, maske takma özgürlüğüne sahipsiniz. Maske takıp takmamaya karar verirken 
aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun: 

• Sizin ve çevrenizdekilerin aşılanma durumu. COVID-19 aşıları veya hatırlatma dozları 

eksiksiz (bazı ek diller mevcuttur) olmayan kişilerin COVID-19'a yakalanmaya ve şiddetli 

hastalık geliştirmeye daha müsait oluşu.   

• Sağlık durumunuz (bazı ek diller mevcuttur) ve etrafınızdakilerin sağlık durumu varsa, 

şiddetli COVID-19 hastalığı açısından daha yüksek risk altında oluşunuz. Belirli sağlık 

durumları olan kişilerin COVID-19'a yakalanmaya ve şiddetli hastalık geliştirmeye daha 

müsait oluşu.   

• İçinde bulunduğunuz ortamın özellikleri (örn. kalabalık ve yetersiz havalandırılan kapalı 

mekânlar)  

• CDC COVID-19 Topluluk Seviyeleri (bazı ek diller mevcuttur) 

o Toplumdaki hastalık seviyeleri yüksek olduğunda, CDC ve WA DOH, aşılama 

durumuna bakılmaksızın kapalı mekânlarda maske takılmasını önermektedir.  

o Topluluk hastalık seviyeleri orta veya yüksek olduğunda, CDC ve WA DOH, 

COVID-19'dan çok hastalanma riski yüksek olan kişilerin (bazı ek diller mevcuttur) 

halka açık yerlerde yüksek kaliteli bir maske veya solunum maskesi takmalarını 

önermektedir. Çok hastalanma riski yüksek olan biriyle yaşayan veya sosyal 

temasta bulunan kişiler, ilgili kişilerle beraberken yüksek kaliteli bir maske 

takmaya önem vermelidir. 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-07/333-256.pdf?uid=62c5d9543e0d8&uid=62c74852a6dbd
https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-03/508-cleanairbuildings_factsheet_v5_508.pdf
https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-03/508-cleanairbuildings_factsheet_v5_508.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/COVIDcasepositive.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/COVIDcasepositive.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Turkish.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/COVIDexposed.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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Daha Fazla COVID-19 Bilgileri ve Kaynaklar 

Washington'daki mevcut COVID-19 durumu (Yalnızca İngilizce), Vali Inslee'nin bildirileri 
(Yalnızca İngilizce), semptomlar (bazı ek diller mevcuttur), nasıl yayılır (bazı ek diller mevcuttur) 
ve insanlar nasıl ve ne zaman test edilmelidir ve aşıların bulunduğu yerler (İspanyolcası 
mevcuttur) hakkında bilgilenin. Daha fazla bilgi için Sık Sorulan Sorular (sadece İngilizce) 
bölümümüzü ziyaret edin.  

Bir kişinin ırkı/etnisitesi veya uyruğu, COVID-19 aşısıyla ilgili daha yüksek bir risk için tek başına 
yeterli bir sebep değildir. Ancak veriler, renkli toplulukların COVID-19'dan orantısız bir şekilde 
etkilendiğini ortaya koyuyor. Bu, bazı gruplara kendilerini ve topluluklarını korumak için daha az 
fırsat bırakan, ırkçılığın ve özellikle de sistematik ırkçılığın etkilerinin sonucu olarak ortaya 
çıkmaktadır. Damgalama hastalıkla savaşmaya yardımcı olmaz (sadece İngilizce). Söylentilerin ve 
yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için insanlarla doğru bilgiler paylaşın. 

• WA Eyaleti Department of Health 2019 Yeni Koronavirüs Salgını (COVID-19) (sadece 
İngilizce) 

• WA (Washington) Eyaleti Koronavirüs Müdahalesi (COVID-19) (bazı ek diller 
mevcuttur) 

• Yerel veya Bölge Sağlık Departmanınızı Bulun (sadece İngilizce) 
• CDC Koronavirüs (COVID-19) (bazı ek diller mevcuttur) 

Daha fazla sorunuz mu var? 1-800-525-0127 numaralı hattan COVID-19 Bilgi hattımıza ulaşın. 
Acil Yardım Hattı saatleri: 

• Pazartesi sabah 06.00'dan akşam 10.00'a kadar 

• Salı-Pazar günleri sabah 06.00'dan akşam 06.00'ya kadar  
• resmi tatillerde (sadece İngilizce) sabah 06.00'dan akşam 06.00'ya kadar.  

Tercümanlık hizmetleri için # tuşuna basın cevap verildiğinde dilinizi söyleyin. Kendi sağlığınız 
veya test sonuçlarınız hakkındaki sorularınız için lütfen bir sağlık kuruluşuyla iletişime geçin. 

Bu belgeyi başka bir biçimde talep etmek için 1-800-525-0127 numaralı telefonu arayın. Sağır 
veya işitme güçlüğü çeken müşteriler 711'i arayabilir (Washington Relay) ya da 
civil.rights@doh.wa.gov e-posta adresine yazabilir. 

Ek A   

Sağlık Hizmeti Ortamı 

Sağlık Bakanlığının Maske Talimatına göre (Yalnızca İngilizce), Sağlık hizmeti ortamları ve uzun 
süreli bakım ortamları, bazı istisnalar dışında, öncelikli olarak insanlara yüz yüze sağlık hizmeti 
sağlamak için kullanılan herhangi bir kamu veya özel ortamdır. Hastane gibi öncelikli olarak 
sağlık hizmetlerinin verilmesi için kullanılan bir tesiste bulunuluyorsa, tesisin tamamı bir sağlık 
hizmeti ortamı veya uzun süreli bakım ortamıdır ve yüz kapatma talimatındaki istisna ve 
muafiyetler saklı kalmak kaydıyla tesis genelinde yüzü kapatan donanımlar kullanılmalıdır. Bir 
market veya okul hemşiresinin ofisi içindeki eczane gibi birincil olarak başka bir amaç için 
kullanılan bir tesiste bulunuluyorsa, sağlık hizmeti ortamı veya uzun süreli bakım ortamı, 
yalnızca öncelikli olarak sağlık hizmetinin verilmesi için kullanılan alanları içerir, ancak tesisin 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/
https://www.governor.wa.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/about-covid-19.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/testing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://www.doh.wa.gov/emergencies/coronavirus
https://coronavirus.wa.gov/
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
mailto:civil.rights@doh.wa.gov
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
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diğer alanlarını içermez. Yüz kapatma talimatındaki istisna ve muafiyetler saklı kalmak kaydıyla, 
öncelikli olarak sağlık hizmetlerinin sağlanması için kullanılan alanlarda yüzü kapatan 
donanımlar kullanılmalıdır. Aşağıda hariç tutulmadığı müddetçe, sağlık hizmeti sağlayıcıları, 
Sağlık Hizmetleri Uzmanı Yeterlilik Belgesi Gereklilikleri (Yalnızca İngilizce) listesinde yer alan 
yeterlilik belgelerine sahip bireyleri ve ayrıca bir yeterlilik belgesine sahip olmadan sağlık 
hizmetleri sağlamasına yasal olarak izin verilen bireyleri içerir. Sağlık hizmeti ortamlarında 
sağlık hizmeti uzmanlarının yanı sıra tüm çalışanların ve ziyaretçilerin kapalı mekânlarda 
maske takmaları zorunludur. 

Aşağıda, sağlık hizmeti ortamları ile uzun süreli bakım-tedavi ortamlarının münhasır olmayan bir 
listesi yer almaktadır: 

• Hastaneler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere akut bakım-tedavi tesisleri;  

• Uzun süreli akut bakım-tedavi tesisleri;  

• Yatılı hasta rehabilitasyon tesisleri;  

• Değerlendirme ve tedavi tesisleri, evde tedavi tesisleri, güvenli detoks tesisleri dâhil 
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yatılı hasta davranışsal sağlık tesisleri;  

• Bakım evleri, destekli yaşam tesisleri, yetişkin aile evleri, sertifikalı topluluk konut 
hizmetlerinin ve desteklerinin sağlandığı ortamlar ve gelişmiş hizmet tesisleri dâhil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere uzun süreli konut bakım tesisleri;  

• Sağlık hizmetlerinin sunulduğu mobil klinikler veya diğer araçlar;  

• Diyaliz merkezleri, doktor muayenehaneleri ve davranışsal sağlık tesisleri (psikiyatristler, 
ruh sağlığı danışmanları ve madde kullanım bozukluğu uzmanlarının muayenehaneleri 
dâhil) ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ayakta tedavi tesisleri;  

• Diş ve diş uzmanlığı tesisleri;  

• Optometri ve oftalmoloji tesisleri; 

• Eczaneler (perakende alanları hariç);  

• Masaj terapi ofisleri (bu, spalar ve sağlıklı yaşam/fitness merkezleri gibi masajın sağlık 
dışı ortamlarda yapıldığı belirlenmiş alanları içerir);  

• Kayropraktik ofisler;  

• Ebelik uygulamaları ve bağımsız doğum merkezleri;  

• Tecrit ve/veya karantina tesisleri;  

• Ayakta cerrahi tesisleri;  

• Acil bakım merkezleri;  

• Bakım merkezleri; ve 

• Evde sağlık hizmeti, evde bakım, kişisel bakım veya darülaceze bakım hizmetlerinin 
ücretli sağlayıcılar tarafından verildiği ortamlar.   

Sağlık hizmeti ortamları ve uzun süreli bakım ortamları şunları içermez:  

• Belirlenmiş ilk yardım alanları (sağlık hizmeti ortamları olan) gibi öncelikli olarak sağlık 
bakım hizmetlerinin sağlanması için kullanılan alanlar dışındaki, spor ve seyirci 
etkinliklerinin veya diğer toplanmaların düzenlendiği ortamlar (sertifikalı atletik 
antrenörlerin oyunculara bakım sağladığı durumlar dâhil);  

• Öncelikli olarak sağlık hizmetleri sunmayan Department of Children, Youth & Families 
(DCYF, Çocuk, Gençlik ve Aileler Dairesi) lisanslı koruyucu evler;  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2FLicensesPermitsandCertificates%2FProfessionsNewReneworUpdate%2FHealthcareProfessionalCredentialingRequirements&data=04%7C01%7Ceric.sonju%40atg.wa.gov%7C48f3eb7333804a20fc1e08d947ec0aa5%7C2cc5baaf3b9742c9bcb8392cad34af3f%7C0%7C1%7C637619901397940872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XYAtOfny4dg8vNMoi4AsGQgPwwN%2FBKywbkfZT7kGtEo%3D&reserved=0
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• İnsanlara sağlık hizmetinin verilmediği araştırma tesisleri;  

• Veteriner sağlık hizmeti ortamları;  

• Hayvan kontrol kurumları; 

• Kâr amacı gütmeyen insani yardım topluluklarıı ve 

• Tıbbi marihuana danışmanlarının hizmet verdiği yerler de dâhil olmak üzere perakende 
marihuana satış mağazaları. 

Sağlık kuruluşunun açık havada maske takılmasını zorunlu tutuyorsa, bunların iş kurallarına 
uymanız gerekir. Daha fazla bilgi için yukarıdaki "oda kuralları" bilgilerine bakın. Kaynak kontrol 
kılavuzu (Yalnızca İngilizce) ve belirli sağlık hizmeti tesisleri için ziyaret kılavuzu dâhil ayrıntılı 
rehberlik için lütfen Sağlık Hizmeti Ortamlarında COVID-19 Enfeksiyonu Önleme (Yalnızca 
İngilizce) sayfasını ziyaret edin 

Oda Kuralları 

İşletme, kuruluş, tesis ve müesseseler, işyerlerinde veya tesislerinde maske takma konusunda 
kendi kurallarını belirleme hakkına sahiptir. İşletmelerin L&I gerekliliklerindeki (Yalnızca İngilizce) 
tüm gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir ve Sağlık Bakanlığı'nın Maske Talimatından 
(Yalnızca İngilizce) daha koruyucu olması için ortamlarda (örn. açık mekânlar) maskeyi zorunlu 
tutabilirler. 

Yerel halk sağlığı görevlileri de toplumdaki bulaşmayı sınırlamak için daha fazla koruyucu maske 
talimatı verebilir. Bu kurallar, Sağlık Bakanlığının Maske Talimatından (Yalnızca İngilizce) daha 
koruyucu olabilir, ancak daha az koruyucu olamaz. 

İlave olarak, bazı bireylerin maske takmaya devam etmesi gerekebilir veya bunu tercih 
edebilirler. Eyalet ya da yerel maske takma emirleri yürürlükte olmadığında bile halka açık 
yerlerde maske takmayı tercih etme hakkına sahiptirler. Lütfen kendilerini, ailelerini ve 
topluluklarını korumak üzere maske takma tercihlerine saygı gösterin. Maske takmayı tercih 
ederseniz, kimlik tespiti amaçlı durumlar gibi durumlarda maskeyi kısa süre çıkarmanızın 
istenebileceğini unutmayın. 

 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/631-100-SourceControlHealthcare.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf

