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 2 doz aşı olmasının üzerinden 3 ay 
geçmemiş kişiler, ya da 

 hastalığı geçirmesinin üzerinden 3 ay 
geçmemiş kişiler 

 
 
maske, mesafe, süre vd. koşullar açısından 
rehberde “temaslı” kabul edilen şekilde Covid-
19 hastasına teması olması durumunda 
 

 karantinaya alınmazlar, 

 14 gün boyunca kendilerini gözlemeleri 
talep edilir, 

 bu süre içinde belirti ortaya çıkarsa PCR 
testi için bir sağlık kurumuna başvurur, 

 test pozitif çıkarsa karantinaya ve 
tedaviye alınır. 

 
Not: Yukarıda ifade edilen kişilerden üzerinden 
3 ay geçmiş olanlar rutin temaslı algoritmasına 
göre değerlendirilirler. Bu kişiler karantinaya 
alınmazlar, ama kendilerini 14 gün boyunca 
gözlemeleri talep edilir. Bu süre içinde belirti 
ortaya çıkarsa PCR testi için bir sağlık kurumuna 
başvururlar. Test pozitif çıkarsa karantinaya ve 
tedaviye alınırlar. 

 En az 2 doz aşı olmuş kişiler, ya da 

 hastalığı geçirdikten sonraki 6 ay 
içerisinde 1 doz aşı olmuş kişiler, ya da  

 hastalığı geçirmesinin üzerinden 6 ay 
geçmemiş kişiler 

 
maske, mesafe, süre vd. koşullar açısından 
rehberde “temaslı” kabul edilen şekilde Covid-
19 hastasına teması olması durumunda 
 

 karantinaya alınmazlar 

 kendilerinden herhangi bir gözlem ya da 
eylem talep edilmez. 

 
 
 
 
 
Not: Yukarıda ifade edilen kişilerden önerilen aşı 
şemasına göre aşılanmayanların ya da hastalığı 
geçirmesinin üzerinden 6 ay geçenlerin Covid-
19 vakası ile teması olması durumunda kişiler 
rutin temaslı algoritmasına göre değerlendirilir. 
Bu kişiler karantinaya alınmazlar, ama 
kendilerini 14 gün boyunca gözlemeleri talep 
edilir. Bu süre içinde belirti ortaya çıkarsa PCR 
testi için bir sağlık kurumuna başvururlar. Test 
pozitif çıkarsa karantinaya ve tedaviye alınırlar. 

 2 doz aşı olmasının üzerinden 3 ay 
geçmemiş kişiler, ya da 

 hastalığı geçirmesinin üzerinden 3 ay 
geçmemiş kişiler 

 
 
maske, mesafe, süre vd. koşullar açısından 
rehberde “yakın temaslı” kabul edilen şekilde 
Covid-19 hastasına teması olması durumunda 
 

 sisteme kayıtları “yakın temaslı” olarak 
yapılır ve HES kodları “riskli” olarak 
görünür, 

 14 gün karantinaya alınırlar, 

 7. gün PCR testi yapılır, 

 test sonucu pozitif ise tedavi başlatılır, 

 test sonucu negatif ise karantina 
sonlandırılır. 

 
 
 

 En az 2 doz aşı olmuş kişiler, ya da 

 hastalığı geçirdikten sonraki 6 ay 
içerisinde 1 doz aşı olmuş kişiler, ya da  

 hastalığı geçirmesinin üzerinden 6 ay 
geçmemiş kişiler 

 
maske, mesafe, süre vd. koşullar açısından 
rehberde “yakın temaslı” kabul edilen şekilde 
Covid-19 hastasına teması olması durumunda 
 

 sisteme kayıtları “temaslı” olarak yapılır 
ve HES kodları “risksiz” olarak görünür, 

 karantinaya alınmazlar, kendilerini 
gözlemeleri istenir, 

 belirtileri ortaya çıkarsa hemen, 
çıkmazsa 5. gün sağlık kurumuna 
başvurarak PCR testi yaptırırlar, sağlık 
kurumuna başvurup test yaptırmazsa 6 
günde HES kodu “riskli” olarak 
değiştirilir ve kişi karantinaya alınır, 
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Not: Yukarıda ifade edilen kişilerden üzerinden 
3 ay geçmiş olanlar rutin temaslı algoritmasına 
göre değerlendirilirler. Bu kişiler 14 gün 
boyunca karantinaya alınır. Bu süre içinde belirti 
ortaya çıkarsa PCR testi yapılır. Test sonucu 
pozitif çıkarsa tedaviye başlanır. 14 gün 
boyunca belirti göstermeyenlerin karantinası 
test yapılmadan sonlandırılır. Kapasitenin uygun 
olması durumunda 10. günde bakılan PCR 
testinin negatif çıkması ile 11. günde de 
karantina sonlandırılabilir. 

 test sonucu pozitif ise karantina ve 
tedavi başlatılır, 

 test sonucu negatif ise kişilerin 
sistemdeki kayıtları sonlandırılır, kişiler 
kendilerini 14 güne tamamlayacak 
şekilde gözlerler, bu süre içinde 65 yaş 
üzeri veya immünsüpresif kişiler ile 
bakımevi ve huzurevinde kalan kişiler 
gibi riskli gruplara bakım hizmeti 
vermezler, bu süre içinde belirti 
gösterirlerse PCR testi için bir sağlık 
kurumuna başvururlar. 

 
Not: Yukarıda ifade edilen kişilerden önerilen aşı 
şemasına göre aşılanmayanların ya da hastalığı 
geçirmesinin üzerinden 6 ay geçenlerin Covid-
19 vakası ile teması olması durumunda kişiler 
rutin temaslı algoritmasına göre değerlendirilir. 
Bu kişiler 14 gün boyunca karantinaya alınır. Bu 
süre içinde belirti ortaya çıkarsa PCR testi 
yapılır. Test sonucu pozitif çıkarsa tedaviye 
başlanır. 14 gün boyunca belirti 
göstermeyenlerin karantinası test yapılmadan 
sonlandırılır. Kapasitenin uygun olması 
durumunda 10. günde bakılan PCR testinin 
negatif çıkması ile 11. günde de karantina 
sonlandırılabilir. 

Covid-19 hastalarında DSÖ tarafından endişe 
verici varyant olarak tanımlanan Güney Afrika, 
Brezilya varyantları veya Sağlık Bakanlığı 
tarafından tehdit edici varyant olarak 
tanımlanmış olan varyantların saptanması 
durumunda izolasyon süresi 14 gündür; 14. 
günden itibaren yapılan PCR test sonucunun 
negatif olması durumunda izolasyon 
sonlandırılır. PCR testinin pozitif bulunması 
halinde izolasyon süresi 20 güne uzatılır. Yirmi 
günün sonunda izolasyon PCR testi 
yapılmaksızın sonlandırılır. 

Covid-19 hastalarında DSÖ tarafından endişe 
verici varyant olarak tanımlanan Hindistan, 
Güney Afrika, Brezilya varyantları veya Sağlık 
Bakanlığı tarafından tehdit edici varyant olarak 
tanımlanmış olan varyantların saptanması 
durumunda izolasyon süresi 14 gündür; 14. 
günün bitiminde test yapılmaksızın izolasyon 
sonlandırılır ve izolasyonu erken sonlandırmak 
amacı ile bu kişilere PCR testi yapılmaz 

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 yakın temaslı kabul edilir. 

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 yakın temaslı kabul edilir. 
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