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COVID-19 test sonucunuz pozitif çıkarsa ne yapmanız 
gerekir? 
12 Nisan 2023 Tarihli Değişikliklerin Özeti 

• Belirli toplu ortamlarda izolasyona ilişkin bilgiler netleştirildi
• Sağlık bakım ortamı kılavuzuna bağlantı güncellendi

Giriş 
COVID-19 testinizin sonucu pozitif çıkarsa COVID-19'un başkalarına yayılmasını durdurmaya yardımcı 
olabilirsiniz. Lütfen tedavi, izolasyon ve maske takma ile ilgili aşağıdaki kılavuzu takip ediniz. Ayrıca, 
COVID-19 testi pozitif çıkan kişiler, lütfen WA State Department of Health (Washington Eyalet Sağlık 
Bakanlığı) kılavuzundan daha kısıtlayıcı olabilen yerel sağlık, iş yeri, işletme veya okul politikalarına da 
uyunuz. 

• Bir sağlık kuruluşunda kalan, çalışan veya burayı ziyaret eden kişiler, COVID-19 Sağlık Hizmeti
Ortamlarında Enfeksiyon Önleme (yalnızca İngilizce) bölümündeki kılavuzlara uymalıdır.

• Kalabalık bir şantiyede, geçici işçi lojmanında, ticari deniz ortamında, ıslahevinde veya gözaltı
merkezinde, evsizler barınağında veya geçici konutta çalışıyorsanız veya kalıyorsanız, lütfen bu
kılavuza uyun: Eğer bu toplu ortamlardan herhangi birinde kalıyor veya çalışıyorsanız.

Tedaviye ihtiyacınız olup olmadığını belirleme 

Testiniz pozitifse ve yaşınız veya kronik, ilaç kullanımını gerektiren bir durum nedeniyle COVID-19'dan 
hastalanma olasılığınız daha yüksekse, hastaneye yatma veya hastalıktan ölme şansınızı azaltabilecek 
tedaviler bulunmaktadır. COVID-19'u tedavi edecek ilaçlar, bir sağlık kuruluşu tarafından reçete edilmeli 
ve etkili olması için teşhisten sonra mümkün olan en kısa sürede başlanmalıdır. Semptomlarınız şu anda 
hafif olsa bile, tedaviye uygun olup olmadığınızı belirlemek için hemen bir sağlık uzmanına başvurun. 
Kendiniz ve sağlık hizmeti sağlayıcınız için belirli COVID-19 tedavileri  (ek dillerde mevcuttur) ve tedaviye 
nasıl erişileceği hakkında daha fazla bilgi için DOH web sayfasını ziyaret edin. 

Evde izolasyon 
COVID-19 testi pozitif çıkan veya COVID-19 semptomları olan ve test sonuçlarını bekleyen kişiler, tıbbi 
bakım almak dışında kendilerini evdeki diğer kişilerden izole etmelidirler. COVID-19'lu kişiler hastalığı 
başkalarına bulaştırabilir. Evde izole olmak, diğer insanların hastalanmasını önlemeye yardımcı olur. Aşı 
durumunuz ne olursa olsun izole edilmeniz gerekir. Aşılı bir kişi COVID-19 olursa, enfeksiyonu 
başkalarına bulaştırabilir; ancak COVID-19 için aşılanmış olmaları, hastaneye kaldırılma veya COVID-
19'dan ölme olasılıklarını çok daha düşürür. Alışverişinizi yapması için başka kişilerden yardım isteyin 
veya eve servis hizmetini kullanın. Evde izole durumdayken yiyeceğe veya başka bir desteğe ihtiyacınız 
olursa, Care Connect Washington (Washington Bakım Destek Uygulaması) (ek dillerde mevcuttur) 

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/emergencies/covid-19/therapeutics
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/care-connect-washington
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kullanılabilir. 1-800-525-0127 numaralı telefondan COVID-19 Bilgi yardım hattını arayın, ardından # 
tuşuna basın veya Care Connect merkezi ile iletişime geçin (ek dillerde mevcuttur). Dil yardımı 
mevcuttur. Seyahat etmeyin, işe, okula, çocuk bakımına veya ortak alanlara gitmeyin ya da toplu taşıma, 
paylaşımlı araç veya taksileri kullanmayın. İzolasyon süresince: 

• Diğer insanlardan uzak bir odada kalarak ve mümkünse ayrı bir banyo kullanarak, hane halkı 
üyeleri ve evcil hayvanlar dahil olmak üzere, evdeki diğer kişilerden mümkün olduğunca ayrı 
durun. Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma 
Merkezleri) COVID-19 ve Hayvanlar hakkında daha fazla bilgi bulunmaktadır (ek dillerde 
mevcuttur).  

• Evde veya halka açık yerlerde, başkalarının yanında olmanız gerekiyorsa yüksek kaliteli maske 
veya solunum cihazı (ek dillerde mevcuttur) takın. 

• Mümkünse evde havalandırmayı (ek dillerde mevcuttur) iyileştirmek için adımlar atın. 
• Bardak, havlu ve mutfak eşyaları gibi kişisel ev eşyalarını başkalarıyla paylaşmayın. 
• Semptomlarınızı takip edin. Bir acil durum uyarı belirtiniz (ek dillerde mevcuttur) olursa (örneğin 

nefes almada güçlük), hemen acil tıbbi yardım isteyin.  
• Rutin bir tıbbi randevunuz varsa (acil bakım değil), gitmeden önce arayın ve sağlık uzmanınıza 

COVID-19 olduğunuzu veya COVID-19 için değerlendirilmekte olduğunuzu söyleyin.  

Ne kadar süre kendimi izole etmem ve maske takmam gerekiyor? 
COVID-19 testiniz pozitif çıkarsa, COVID-19'u başkalarına bulaştırmamak için en az 5 gün evde kalın ve 
kendinizi evinizde diğerlerinden izole edin.   

İzolasyonu Sonlandırma  

Ne kadar süre izole etmeniz gerektiği birkaç faktöre bağlıdır: 

• Yüzünüze iyi oturan bir maske takıp takamadığınız, 
• 5 günlük izolasyondan sonra 6.-10. günlerde COVID-19 testinizin pozitif çıkmaya devam edip 

etmediği, 
• COVID-19 ile ciddi şekilde hasta olup olmadığınız veya zayıflamış bir bağışıklık sisteminizin olup 

olmadığı ve  
• Toplu bir ortamda kalıp kalmadığınız veya çalışıp çalışmadığınız.  

COVID-19 testiniz pozitif çıkarsa ve semptomlarınız olursa (ek dillerde mevcuttur):  

Belirtileriniz ilk ortaya çıktıktan sonra en az 5 gün kendinizi izole edin. Aşağıdaki durumlarda 5 tam gün 
sonra izolasyondan çıkabilirsiniz: 

• İzolasyonun başlamasından 5 gün sonra semptomlarınız düzeldiyse, VE 
• Ateş düşürücü-ilaç kullanmadan 24 saat boyunca ateşiniz olmadıysa 

COVID-19 testiniz pozitif çıktıysa ancak hiçbir semptomunuz yoksa (ek dillerde mevcuttur): COVID-19 
testi pozitif çıktıntan sonra en az 5 gün kendinizi izole edin. Herhangi bir semptom olmazsa 5 tam gün 
sonra izolasyondan çıkabilirsiniz.  

Test sonucunuz pozitif çıktıktan sonra semptomlarınız ortaya çıkarsa 5 günlük izolasyonunuz baştan 
başlamalıdır. Semptomlarınız varsa izolasyonu sonlandırmak için yukarıdaki önerileri izleyin.  

İzolasyonu ne zaman sonlandırırsanız sonlandırın, semptomlar geliştikten sonraki 10 gün boyunca 
aşağıdaki adımları uygulayın (veya testiniz pozitif çıktıysa, hiç semptom göstermediyseniz): 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/care-connect-washington
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Turkish.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Turkish.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#ventilation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html#Emergency
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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• 5 günlük izolasyon sürenizin bitiminden sonra en az 5 gün daha (6. günden 10. güne kadar) evde 
ve toplum içinde başkalarının yanında vücuda tam oturan ve yüksek kaliteli bir maske veya 
solunum cihazı takın. 

• Bağışıklığı baskılanmış veya ciddi hastalık riski yüksek (ek dillerde mevcuttur) olan kişilerden 
kaçının ve sağlık hizmetlerine tesislerine (bakım evleri dahil) ve diğer yüksek riskli ortamlara 
gitmeyin. 

• Restoranlar ve bazı spor salonları gibi maske takamayacağınız yerlere gitmeyin, evde ve işte 
başkalarının yanında yemek yemekten kaçının. 

• Semptomlar yeniden başlarsa veya kötüleşirse, izolasyon sürenize 0. günde yeniden 
başlamalısınız. 

• Seyahat hakkında bilgi için bakınız Seyahat | CDC. 

İzolasyon süreniz nasıl hesaplanır: 

Semptomlarınız varsa bunların görüldüğü ilk gün 0. gündür. 1. gün, semptomlarınız geliştikten sonraki ilk 
tam gündür. 

Herhangi bir semptomunuz yoksa, 0. gün test edildiğiniz tarihtir. 1. gün, sonucu pozitif çıkan testiniz için 
numune verdiğinizden sonraki ilk tam gündür. 

Yardım için DOH İzolasyon ve Karantina Hesaplayıcı (ek dillerde mevcuttur) aracına bakın. 

Maskenizi çıkarma 

5 günlük izolasyondan sonra da bulaşıcı olmaya devam edebilirsiniz. 5 günlük izolasyon sürenizin 
bitiminden sonra 5 ek gün daha (6. günden 10. güne kadar) evde ve toplum içinde başkalarının yanında 
yüzünüze iyi oturan ve yüksek kaliteli bir maske veya solunum cihazı (ek dillerde mevcuttur) takmaya 
devam edin. Alternatif olarak, maskenizi ne zaman çıkaracağınızı belirlemek için antijen testi kullanmayı 
düşünün (aşağıya bakınız). Yüzünüze iyi oturan bir maske takamıyorsanız, tam 10 gün boyunca 
izolasyona devam etmelisiniz.  

Uygun maske kullanımı, evin içinde veya dışında başkalarının yanındayken yüzünüze iyi oturan ve yüksek 
kaliteli bir maske veya solunum cihazı (ek dillerde mevcuttur) takmak demektir. Uyumak, yemek yemek, 
yüzmek gibi maske takamayacağınız zamanlarda başkalarının yanında bulunmamalısınız. Maske 
alternatifleri (ör. drapeli yüz siperi) yüze tam oturan ve kaliteli bir maske kadar koruma sağlamaz. Eğer 
yüze iyi oturan bir maske takamıyorsanız, 10 gün izolasyonda kalmalısınız.  

İzolasyondan ne zaman çıkacağınızı ve maskenizi ne zaman çıkaracağınızı belirlemek 
için antijen testi kullanma 

Bir antijen testine erişiminiz varsa (ek dillerde mevcuttur), izolasyondan çıkmayı planladığınızda 6. 
günden önce olmamak üzere bir test yaparak başkalarına bulaştırma riskinizi daha da azaltabilirsiniz. 
Teste yalnızca ateş düşürücü ilaç kullanmadan 24 saat boyunca ateşiniz olmadıysa ve diğer 
semptomlarınız düzeldiyse başlayın. Tat veya koku kaybı, iyileşmeden sonra haftalar veya aylar boyunca 
devam edebilir ve bu durum izolasyonun sona ermesini geciktirmemelidir.  

• Testiniz pozitifse, muhtemelen hâlâ bulaştırıcısınız. İzolasyona ve maske takmaya devam etmeli 
ve tekrar test yapmak için 24-48 saat beklemelisiniz.  

• Her biri 24-48 saat arayla yapılan iki ardışık (arka arkaya) test sonucu negatif çıkarsa, izolasyonu 
sonlandırabilir ve 10. günden önce maske takmayı bırakabilirsiniz.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://doh.wa.gov/tr/emergencies-covid-19-isolation-and-quarantine-covid-19/izolasyon-ve-karantina-hesaplayici
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Turkish.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Turkish.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Turkish.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
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10 gün boyunca tekrar testin sonucu pozitif çıkarsa, iki ardışık antijen testinin sonuçları negatif çıkana 
kadar maske takmaya devam etmeli ve bağışıklığı baskılanmış veya ciddi hastalık riski yüksek kişilerden 
kaçınmalısınız. 

COVID-19 hastalığınız ağır seyrediyorsa ya da bağışıklık sisteminiz zayıfladıysa: 

COVID-19 ile ağır hasta olanlar (hastaneye yatırılanlar veya yoğun bakım veya havalandırma desteğine 
ihtiyaç duyanlar dahil) ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler (ek dillerde mevcuttur) en az 10 gün ile 20 
güne kadar izole edilmelidir. Ayrıca, bu kişilerin başkalarının yanına ne zaman çıkabileceklerini belirlemek 
için bir viral test (ek dillerde mevcuttur) ile test edilmeleri gerekebilir. Başka insanlarla ne zaman aynı 
ortamda bulunmaya devam edebileceğiniz konusunda sağlık uzmanınıza danışın. Hak kazanabileceğiniz 
tedaviler ve ilaçlar hakkında bilgi için yukarıdaki tedaviler bölümüne bakınız.  

Bu toplu ortamlardan herhangi birinde kalıyor veya çalışıyorsanız: 

Aşağıdaki toplu ortamlarda yaşayan veya çalışan kişiler, aşağıda özetlenen izolasyon önerilerine 
uymalıdır. Çalışıyor ancak bu toplu ortamlardan birinde yaşamıyorsanız, iş ortamından ne kadar süre 
uzak kalmanız gerektiği konusunda bu izolasyon kılavuzunu izleyin; diğer faaliyetler için yukarıdaki 
kısaltılmış ev izolasyonu kılavuzunu takip edebilirsiniz. 

• Islahevi veya gözaltı merkezi 
• Evsiz barınağı veya geçici konutlar 
• Ticari deniz ortamları (örneğin, ticari deniz ürünleri gemileri, kargo gemileri, yolcu gemileri) 
• Depolar, fabrikalar, gıda paketleme ve et işleme tesisleri gibi işin doğası gereği fiziksel mesafenin 

mümkün olmadığı kalabalık çalışma ortamları 
• Geçici işçi konutları 

Aşağıdaki durumlarda, COVID-19 testiniz pozitif çıktıysa ve semptomlarınız varsa semptomlarınızın ilk 
ortaya çıkışının üzerinden itibaren 10 gün geçtikten sonra toplu ortamlardan izolasyonunuzu 
sonlandırabilirsiniz: 

• Ateş düşürücü ilaç kullanmadığınız halde 24 saat boyunca ateşiniz çıkmadıysa VE 
• Semptomlarınız düzeldiyse. 

COVID-19 testiniz pozitif çıktıysa ancak hiçbir semptom göstermediyseniz, COVID-19 testiniz pozitif 
çıktıktan sonra 10 gün geçtikten sonra, hiçbir semptomunuz olmazsa, toplu ortamdan izolasyonu 
sonlandırabilirsiniz. Testiniz pozitif çıktıktan sonra semptomlar geliştirirseniz, bu ortamdan 10 günlük 
izolasyonunuz başlamalıdır. Semptomlarınız varsa izolasyonu sonlandırmak için yukarıdaki önerileri 
izleyin.  

Antijen testini, 10 gün geçmeden maskenizi çıkarıp izolasyonu sonlandırıp sonlandıramayacağınızı 
belirlemek için kullanabilirsiniz. Teste 6. günden önce başlamayın ve sadece ateş düşürücü ilaç 
kullanmadan 24 saat boyunca ateşiniz yoksa ve diğer belirtileriniz düzelmişse teste başlayın. Tat veya 
koku kaybı iyileşmeden sonra haftalar veya aylar boyunca devam edebilir ve izolasyonun sona ermesini 
geciktirmemelidir.  

• Testiniz pozitif çıkarsa muhtemelen hala bulaşıcısınız demektir. İzole olmaya ve maske takmaya 
devam etmeli ve tekrar test yapmak için 24-48 saat beklemelisiniz. 

• Birbirinden 24-48 saat arayla yapılan iki ardışık (arka arkaya) testte sonucunuz negatif çıkarsa, 
10. günden önce izolasyonu sonlandırabilir ve maske takmayı bırakabilirsiniz. Bu, izolasyonu 
bırakmak ve maske takmayı bırakmak için mümkün olan en erken günün 7. gün olduğu anlamına 
gelir; yani 6. ve 7. günlerde yapılan test sonucu negatif olursa demektir. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
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Tekrarlanan testlerde 10 gün boyunca sonucunuz pozitif çıkmaya devam ederse, iki ardışık antijen testi 
sonucu negatif çıkana kadar maske takmaya devam etmeli ve bağışıklık sistemi baskılanmış veya ciddi 
hastalık riski yüksek olan kişilerden uzak durmalısınız. 

Semptomlarınız varsa bunların görüldüğü ilk gün 0. gündür. 1. gün, semptomlarınız geliştikten sonraki ilk 
tam gündür. Herhangi bir semptomunuz yoksa, 0. gün test edildiğiniz tarihtir. 1. gün, sonucu pozitif çıkan 
testiniz için numune verdiğinizden sonraki ilk tam gündür. 

Kritik personel sıkıntısı çekilen dönemlerde ıslahevleri, gözaltı merkezleri, evsiz barınakları, geçici 
konutlar ve kritik altyapı iş yerleri operasyonların sürekliliğini sağlamak için personel izolasyon süresini 
kısaltmayı düşünebilir. Bu tür ortamlarda izolasyon süresini kısaltmaya yönelik kararlar, yerel sağlık 
yetkililerine danışılarak alınmalıdır. 

Semptomlarım geri gelirse ne yapmalıyım? 
İzolasyonu sonlandırdıktan sonra, COVID-19 semptomlarınız yeniden başlarsa veya kötüleşirse, 
izolasyonunuzu 0. günde yeniden başlatın ve yukarıdaki Ne kadar süre kendimi izole etmem ve maske 
takmam gerekiyor? kılavuzuna uyun. Semptomlarınız veya izolasyonun ne zaman sona ereceği hakkında 
sorularınız varsa bir sağlık uzmanıyla konuşun. 

Ne zaman potansiyel olarak bulaştırıcı olurum ve başkalarını bulaşmaya maruz 
bırakırım? 
COVID-19'lu kişiler, semptomlarının ortaya çıkmasından iki gün öncesinden (veya hiç semptomları 
olmadığında pozitif test tarihinden 2 gün öncesinden) başlayarak semptomlar ortaya çıktıktan 10 gün 
sonrasına (veya hiç semptomları olmadığında pozitif sonuçlarından 10 gün sonrasına) kadar virüsü diğer 
insanlara yayabilirler. COVID-19 testi pozitif çıkan bir kişi, en az 5 günlük izolasyondan sonra kendini 
daha iyi hissederek 24-48 saat arayla iki ardışık COVID-19 antijen testinde negatif sonuç alırsa, artık 
bulaşıcı olarak kabul edilmez. Bir kişinin izolasyon süresi 10 günden uzunsa (örneğin, ağır hasta veya 
bağışıklığı baskılanmış olduğu için), izolasyon süresinin sonuna kadar bulaşıcıdır.  

Bulaşmaya maruz bırakmış olabileceğiniz kişileri bilgilendirme 
Yakın temas kurduklarınıza COVID-19'a maruz kalmış olabileceklerini söyleyin ve onlara bu COVID-19'lu 
birine maruz kalmanız durumunda ne yapmalısınız kılavuzunu (ek dillerde mevcuttur) iletin. Yakın temas 
halinde olmak, genellikle bir kişinin 24 saatlik bir süre boyunca toplam en az 15 dakika veya daha fazla 
bir süre boyunca COVID-19'lu bir kişinin 6 fit (yaklaşık 2 metre) yakınında olduğu anlamına gelir. Ama 
eğer kapalı alanlarda, yetersiz havalandırma veya bağırmak veya şarkı söylemek gibi faaliyetlerde 
bulunmak gibi potansiyel maruz kalma riskini artıran durumlarda bulunduysanız, sizden 6 fit (yaklaşık 2 
metre) daha uzakta olsalar bile başkalarına bulaşma riski vardır.  Potansiyel olarak bulaşıcı olduğunuz 
sırada işteyseniz, iş arkadaşlarınızı haberdar edebilmeleri için işvereninizi bilgilendirin.  

Bir halk sağlığı kuruluşu görüşmesine katılma 

COVID-19 testiniz pozitif çıktığında, genellikle telefonla halk sağlığı kuruluşundan bir görüşmeci sizinle 
iletişime geçer. Görüşmeci, daha sonra ne yapacağınızı ve ne tür desteklerin sunulduğunu anlamanıza 
yardımcı olacaktır. Görüşmeyi gerçekleştiren kişi, maruz kalma hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla 
son zamanlarda yakın temasta bulunduğunuz kişilerin isimlerini ve iletişim bilgilerini isteyecektir. Bu 
bilgilerin istenmesinin amacı maruz kalmış olabilecek kişileri haberdar edebilmektir. Görüşmeyi yapan 
kişi bu kişilerle adınızı paylaşmayacaktır.  

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/COVIDexposed.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/COVIDexposed.pdf
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Kendi kendinize yaptığınız testin sonucu pozitif çıkarsa 
Daha fazla bilgi için lütfen Geçici SARS-CoV-2 Kendi Kendini Test Etme Rehberi (yalnızca İngilizce) 
bölümüne bakın. 

İzolasyon ile karantina arasındaki fark nedir? 
• İzolasyon, COVID-19 semptomlarınız olduğunda, test sonuçlarınızı beklerken veya COVID-19 

testinizin sonucu pozitif çıktığında yapılır. İzolasyon, hastalığın yayılmasını önlemek için önerilen 
süre boyunca (yalnızca İngilizce) evde ve diğer insanlardan (hane halkı üyeleri dahil) uzak 
durmanız anlamına gelir.  

• Karantina, COVID-19'a maruz kaldıktan sonra enfekte olmanız ve bulaştırıcı olmanız ihtimaline 
karşı evde kalmanız ve diğerlerinden uzak durmanız demektir. Karantina, daha sonra COVID-19 
test sonucunuz pozitif çıkarsa ya da COVID-19 semptomlarınız ortaya çıkarsa izolasyona 
dönüşebilir. 

Zihinsel ve Davranışsal Sağlık Kaynakları 
Lütfen DOH Davranışsal Sağlık Kaynakları ve Önerileri (yalnızca İngilizce) web sayfasını ziyaret edin. 

COVID-19 Hakkında Daha Fazla Bilgi ve Kaynak 
Washington'dakimevcut COVID-19 durumu (yalnızca İngilizce), semptomlar (ek dillerde mevcuttur), nasıl 
yayılır (ek dillerde mevcuttur), insanlar nasıl ve ne zaman test olmalı (ek dillerde mevcuttur), ve aşı 
nerede bulunur (ek dillerde mevcuttur) hakkında güncel kalın. Daha fazla bilgi için Sık Sorulan Sorular 
(yalnızca 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 (yalnızca İngilizce). Söylentilerin ve yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için 
yalnızca doğru bilgileri paylaşın. 

• WA Department of Health 2019 COVID-19 Yanıtı  
• Yerel Sağlık Departmanınızı veya Bölgenizi Bulun 
• CDC Koronavirüs (COVID-19)  

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 (yalnızca 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) (yalnızca İngilizce) ya da 
civil.rights@doh.wa.gov e-posta adresine yazabilir. 
 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/behavioral-health-resources
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/testing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information
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://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://www.doh.wa.gov/emergencies/coronavirus
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

	COVID-19 test sonucunuz pozitif çıkarsa ne yapmanız gerekir?
	12 Nisan 2023 Tarihli Değişikliklerin Özeti
	Giriş
	Tedaviye ihtiyacınız olup olmadığını belirleme
	Evde izolasyon

	Ne kadar süre kendimi izole etmem ve maske takmam gerekiyor?
	İzolasyonu Sonlandırma
	Maskenizi çıkarma
	İzolasyondan ne zaman çıkacağınızı ve maskenizi ne zaman çıkaracağınızı belirlemek için antijen testi kullanma
	COVID-19 hastalığınız ağır seyrediyorsa ya da bağışıklık sisteminiz zayıfladıysa:
	Bu toplu ortamlardan herhangi birinde kalıyor veya çalışıyorsanız:

	Semptomlarım geri gelirse ne yapmalıyım?
	Ne zaman potansiyel olarak bulaştırıcı olurum ve başkalarını bulaşmaya maruz bırakırım?
	Bulaşmaya maruz bırakmış olabileceğiniz kişileri bilgilendirme
	Kendi kendinize yaptığınız testin sonucu pozitif çıkarsa
	İzolasyon ile karantina arasındaki fark nedir?

	Zihinsel ve Davranışsal Sağlık Kaynakları
	COVID-19 Hakkında Daha Fazla Bilgi ve Kaynak

