SAĞLIK ÇALIŞANI DIŞINDAKİLERİN COVID-19 HASTASI İLE TEMAS DURUMUNUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Aşısız olan yahut aşı dozları tamamlanmamış kişilerin COVID-19 yakın temaslısı olması halinde
önerilen karantina süresi 14 gündür.
Semptom takibi yapılarak herhangi bir semptom gelişmediğinde 10. günde de, kalan günlerde maske
ve mesafeye dikkat etmek suretiyle PCR yapılmaksızın karantina sonlandırılabilir.
Karantinaya alınan kişiler COVID-19 semptomları açısından telefon ile sorgulanarak izlenmeli, gerekir
ise ev ziyareti yapılmalıdır.
Temaslı takibi İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilmeli ve aile hekimleri ile birlikte
yürütülmelidir.
Temaslı değerlendirilmesi yapılırken, semptomatik vakalarda semptomların ortaya çıkmasından
önceki 2 gün (48 saat) ,asemptomatik vakalarda PCR testi için numune alınmasından önceki 2 gün (48
saat) içinde temaslı olan kişiler değerlendirmeye alınır.
Önerilen aşı şemasını tamamlamış veya son altı ay içerisinde hastalık geçirmiş kişilerin COVID-19
pozitif kişi ile yakın teması (yüksek riskli) [COVID-19 hastası ile korunma önlemleri almadan
(maskesiz veya maskenin uygunsuz kullanımı) teması olan kişilerin rehberde belirtilen durumları]
olması durumunda, Bu kişilerin; HSYS “Vaka Takip Modülü”ne temaslı olarak kaydı yapılır, ancak HES
kodları riskli olarak görülmez
Bu kişiler;
Koruyucu önlemlere (maske kullanımı, kişiler arası mesafe, hijyen) uyarak kendi semptomlarını da
takip ederek günlük yaşamlarına devam edebilirler.
Semptomlar açısından kendisini takip eder. Semptom gelişmesi durumunda; semptom/semptomların
geliştiği gün, sağlık kurumuna başvurarak PCR yaptırır.
Semptom gelişmemesi durumunda; temasın 5. günü sağlık kurumuna başvurarak PCR yaptırır.
Bu kişilerin;
Temasın 5. günü PCR testi yaptırmaması durumunda ise 6. gün HES kodları riskli hale gelir ve kişi
karantinaya alınır.
Bu kişiler, PCR pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı rehberine göre tedavi edilir ve rehbere
uygun olarak izolasyon koşullarında takip edilir.
PCR testleri negatif çıkarsa; kişiler izolasyona alınmaz, HES kodları riskli duruma gelmez, bu kişilerin
sistemdeki kaydı 6. gün sonlandırılır. Ancak bu kişiler, kendilerini 14 gün boyunca semptomlar
açısından takip eder ve 14.günün sonuna kadar 65 yaş üzeri veya immünsüpresif kişiler ile bakımevi
ve huzurevinde kalan kişiler gibi COVID-19 açısından riskli gruplara bakım vermemelidir.
Bilinen bir immün süpresif hastalığı, defekti olan veya immünsüpresif ilaç kullanan kişiler. süreye
bakılmaksızın rutin temaslı algoritmasına göre değerlendirilir.
İkinci kez enfeksiyon tanısı alan kişilerden PCR ve ELİSA ile antikor testi için solunum yolu
numunesi (varyant ve sekanslama açısından çalışılmaya uygun örnek taşıyabilen VTM ile) ve kan
örneği alınır (serumu ayrılarak) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Önerilen aşı şemasını tamamlama durumu;
1-En az iki doz aşılı kişiler
2-Hastalığı geçirmiş kişilerde 180 gün içerisinde tek doz aşı uygulanması

Olası COVID-19 Vakası Tespit Edildiğinde Temaslılara Yönelik Yapılması Gerekenler
Olası COVID-19 vakası tespit edildiğinde;
1. Numune alınan hastalar numune sonuçları çıkana kadar evde izole olarak kalır. Kişiler numune
verdikten sonraki 4. saatten itibaren Hayat Eve Sığar uygulamasında 20 saat süre ile riskli olarak
gösterilir. Numune veren kişilere izolasyon durumu ile ilgili bilgilendirme SMS mesajı olarak
gönderilmektedir. Ayrıca bilgilendirme formu sağlık kurumu tarafından verilebilir.
2. Numune alınan hastanın PCR sonuçları gelene kadar temaslı sorgulaması yapılmaz.
3. PCR test sonucu negatif gelir ise temaslılara yönelik herhangi bir işlem yapılmaz.
4. PCR test sonucunun pozitif gelmesi halinde, semptomatik vakalarda
çıkmasından önceki 2 gün (48 saat), asemptomatik vakalarda PCR testi için
önceki 2 gün (48 saat) içindeki temaslıları tespit edilir ve sisteme
değerlendirmesinde temas durumu (yakın temaslı/temaslı) sorgulanır.
değerlendirilen kişiler sisteme temas var olarak kayıt edilir.

semptomların ortaya
numune alınmasından
kayıt edilir. Temaslı
Yakın temaslı olarak

TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON
Hanede pozitif tespit edilen vakanın dışarıyla teması yoksa (yaşlı, bebek, yatalak vb.) ve pozitif vaka ile
de yakın temas öyküsü saptanamaz ise asemptomatik aile içi vaka olasılığını saptamak amacıyla dış
ortamla teması olan diğer hane halkı PCR ile taranır.
YAKIN TEMASLI (YÜKSEK RİSKLİ)
Semptomatik vakalarda semptomların ortaya çıkmasından önceki 2 gün (48 saat), asemptomatik
vakalarda PCR testi için numune alınmasından önceki 2 gün (48 saat) içinde teması olduğu belirtilen ve
temaslı olarak bildirilen kişiler İl/İlçe Sağlık Müdürlüğünce tespit edilir ve izole olduğu yerde ziyaret
edilerek temas durumu (yakın temaslı mı /temaslı mı) değerlendirilir.
• Yakın temaslı olarak belirlenen kişiler HSYS Vaka Takip Modülünde/FİTAS’ta temas var olarak
işaretlenir.
• Yakın temaslıların başka bir nedenle hastaneye yatışı gerekmiyorsa 10 gün boyunca evde kalması
istenir, izolasyon kuralları hakkında bilgilendirilir.
• Yakın temaslı olarak kayıt edilen kişiler temas tarihinden itibaren 14 gün olacak şekilde belirlenen
periyotlarda ilgili birim/kişiler tarafından telefon ile takip edilir.
• Yakın temaslılar; telefon ile takip sırasında COVID-19 semptomları açısından sorgulanır.
• Yakın temaslı kişilerde takip süreleri içerisinde COVID-19 semptomları gelişirse filyasyon ekiplerince
numune alınması sağlanır, yakın temaslı semptomları nedeniyle hastaneye başvurmak isterse tıbbi
maske takarak sağlık kurumuna başvurması sağlanır.

TEMASLI (DÜŞÜK RİSKLİ)
Temaslılara yönelik herhangi bir ek önlem alınmaz. Toplumda sosyal mesafe kuralına uyulması, maske
takılması ve el hijyeni başta olmak üzere kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi konuları hatırlatılır.
Temaslılardan kendilerini 14 gün boyunca COVID-19 semptomları gelişimi için takip etmeleri, bu
semptomlardan birinin gelişmesi durumunda maske ile en yakın sağlık kurumuna başvurması
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