
 

 

 

 

covid-19 pozitif 

yakın temaslı temaslı

PCR pozitif vakalarda izolasyon süresi, semptomatik vakalarda 
semptomların ortaya çıkmasından veya asemptomatik vakalarda ilk 
PCR testi için numune alınmasından itibaren, 14 güne tamamlanır. 
 
14 günlük izolasyon süresi sonunda PCR testi yapılmasına gerek 
yoktur. Ancak en az üç gün üst üste ateş ve diğer klinik belirtisi 
olmayan kişilerde en erken 10. günde PCR testi için numune 
alınabilir. 
 
10. günde yapılan PCR test sonucunun negatif olması durumunda 
kişilerin izolasyonu sonlandırılabilir. Hasta izlem sürecinde arada 
başka bir PCR testi yaptırmaya gerek yoktur. 

COVID-19 hastası ile korunma önlemleri almadan (maskesiz veya maskenin uygunsuz 
kullanımı) teması olan kişiler aşağıdaki durumlarda yüksek riskli temaslı olarak kabul edilir. 

 COVID-19 hastasıyla 2 metreden daha yakın mesafede tek seferde 10 dakikadan 
uzun süreyle yüz yüze kalan, konuşan kişiler, 

 COVID-19 hastasına doğrudan bakım sağlayan kişiler, 
 COVID-19 hastası öğrenci/öğretmen ile aynı sınıfı paylaşan öğrenciler ve 

öğretmenler 

 COVID-19 hastasıyla fiziksel temas eden kişiler (örn. öpüşme, kucaklaşma, sarılma 
vb.) 

 COVID-19 hastasının salgıları (tükürük, balgam vb.) ile veya COVID-19 hastasının 
hapşırma-öksürme gibi durumlarında korunmasız temas eden kişiler, 

 COVID-19 hastasıyla, iyi havalandırılmayan ve bulaşma açısından yüksek riskli 
olarak değerlendirilen kapalı ortamlarda 10 dakikadan fazla kalan kişiler (maskeli 
olsalar bile), 

 COVID-19 hastasıyla aynı uçakta seyahat eden yolculardan iki ön, iki arka ve iki 
yan koltukta oturan (kişi koridorda oturuyorsa ön ve arka çaprazda oturan en 
yakın kişiler de temaslı olarak alınır) kişiler maske kullanımına bakılmaksızın, 

 COVID-19 hastasıyla aynı evde yaşayan kişiler 

 COVID-19 hastasıyla aynı ofiste çalışanlar kişiler 

 COVID-19 hastasıyla yurtta veya otelde aynı odayı paylaşan kişiler maske 
kullanımına bakılmaksızın, 

COVID-19 hastası ile damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma (uygun maske kullanımı var) 
önlemleri alınmış durumda; 

 COVID-19 hastasıyla aynı şehirler arası otobüste, tren kompartmanında seyahat 
eden kişiler 

COVID-19 hastası ile korunma önlemleri alarak (ağzı ve burnu kapayacak şekilde 
kuralına uygun maske takarak) teması olan kişiler aşağıdaki durumlarda düşük 
riskli temaslı olarak kabul edilir. 

 COVID-19 hastasıyla iyi havalandırılan aynı kapalı ortamda bulunmuş 
kişiler. 

 COVID-19 hastası öğrenci/öğretmen ile aynı sınıfı paylaşan öğrenciler 
ve öğretmenler 

 COVID-19 hastasıyla aynı evde yaşayanlar 

 COVID-19 hastasıyla aynı ofiste çalışanlar, 
COVID-19 hastası ile damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma (maske hiç 
takılmamış veya uygun takılmamış) önlemleri almadan; 

 COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda 2 metreden uzak 10 
dakikadan kısa süre bulunmuş maskesiz kişiler 



 

 

 

yakın temaslı

aşısız veya aşı dozunu 
tamamlamamış

aşı şemasını tamamlamış veya son 
6 ayda covid-19 geçirmiş

semptom varsa semptom yoksa

Aşı şemasını tamamlamış veya son 6 ayda 
hastalık geçirmiş kişiler yakın temaslı ise, HES 
kodları riskli görünmez. 

Semptom yoksa günlük hayatına devam eder. Yakın temaslı tespit edildiği 

tarihten itibaren 5. günde PCR testi yaptırır. Eğer 5. gün PCR testi yaptırtmazsa 

HES kodu riskliye döner. PCR test negatif çıkarsa 6. gün sistemdeki kaydı kapanır. 

14 gün boyunca semptom bakımından kendilerini izlemelidirler. Belirti 

göstermeleri halinde test yaptırmalıdırlar. PCR testi pozitif çıkarsa 14 gün 

karantinaya girer.  

 

Semptom varsa aynı gün PCR testi yaptırması 

gerekir. PCR testi pozitif çıkarsa 14 gün 

karantinaya girer.  

 

 

PCR testi yaptırmadan 14 gün karantinada 

kalmaları gerekir. Eğer 10. Güne kadar semptom 

göstermezse, 10. Günde karantina sonlandırılabilir. 

Karantina sonlandırılırken PCR yaptırmaya gerek 

duyulmaz. 

 

Yakın temaslı kişilerde takip süreleri içerisinde 
COVID-19 semptomları gelişirse filyasyon ekiplerince 
numune alınması sağlanır, yakın temaslı kişiler 
semptomları nedeniyle hastaneye başvurmak isterse 
tıbbi maske takarak sağlık kurumuna başvurması 
sağlanır. 



 

 

 

 

 

 

 

 

temaslı

PCR test sonucu negatif ise 
temaslıya yönelik birşey yapılmaz

PCR test sonucu pozitif ise

semptomatik

semptomun ortaya 
çıkmasından önceki 2 

gün içinde temas edilen 
kişiler tespit edilir

asemptomatik

PCR için numune 
alınmasından önceki 2 

gün içinde temas edilen 
kişiler tespit edilir

Test için numune veren kişiler evde izole olmalıdır. 

Numune verdikten sonra 4. saatten sonra HES 

uygulamasında kişi 20 saat boyunca riskli gözükecektir. 

 

 

Temas değerlendirmesi yapılır. Temaslılar 

sistemde gözükmez. Yakın temaslılar sistemde 

temas var olarak gözükür. 

 

 

Temaslı kişilere COVID-19 semptomları gelişmesi durumunda 

tıbbi maske takarak sağlık kurumuna başvurması önerilir. 

 



 

  

TEMASLI ALGORİTMASI 

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; telafon ile takip sırasında COVID-19 semptomları açısından sorugulanır. 

 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 istenir. 

 

 

 


