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Sağlık Çalışanı Dışı Temaslı Algoritması Temaslı Algoritması (başlık değiştirildi) 

Yakın temaslı olarak değerlendirilen kişiler son 
temaslarından sonraki 14 gün boyunca 
karantinaya alınmalıdır.  

Aşısız olan yahut aşı dozları tamamlanmamış 
kişilerin COVID-19 yakın temaslısı olması halinde 
karantina süresi genel olarak 14 gün 
önerilmektedir. Bununla birlikte semptom takibi 
yapılarak herhangi bir semptom gelişmediğinde 
10. günde de, kalan günlerde maske ve 
mesafeye dikkat etmek suretiyle PCR 
yapılmaksızın karantina sonlandırılabilir.  

Yakın temaslılar 14 gün boyunca karantinada 
kalır.  Karantina dönemi süresince herhangi bir 
semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR 
testi yapılmaksızın, 14.  günün sonunda biter. 
Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken 
tedbirlere devam ederler. Ayrıca yakın temaslı 
olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen 
kişilerde, kapasitenin uygun olduğu durumlarda 
en erken 10.  günde PCR testi yapılabilir. PCR 
testi negatif olarak sonuçlanan ve semptom 
gelişmeyen kişilerde 11. günden itibaren 
karantina sonlandırılır.  Yakın temaslılarda 
karantina hiçbir şekilde 10. günden önce 
sonlandırılamaz. Yapılan test sonucu negatif 
çıkan çalışanların 11.  günde işe geri dönüşleri 
sağlanabilir.  

Aşısız olan yahut aşı dozları tamamlanmamış 
kişilerin COVID-19 yakın temaslısı olması halinde 
karantina süresi genel olarak 14 gün 
önerilmektedir.  Bununla birlikte semptom 
takibi yapılarak herhangi bir semptom 
gelişmediğinde 10. günde de kalan günlerde 
maske ve mesafeye dikkat etmek suretiyle PCR 
yapılmaksızın karantina sonlandırılabilir. 
 

Varyant Suşlar ile ilgili olarak;  
Güney Afrika (501Y.V2 veya B.1.351), Brezilya 
(P1), Hindistan varyantı (B.1.617) ve Sağlık 
Bakanlığı tarafından izlenmesi gerektiği 
bildirilen suş ile enfekte kesin vaka 
temaslılarının karantina süreleri en az 14 gün 
olup, bu sürenin sonunda karantina sona 
erdirilebilir. Bu suşlarda karantinanın erken 
sonlandırılmasına yönelik test uygulanmaz. 

Çıkarıldı 

Önerilen aşı şemasına göre aşılanmayanların 
COVID-19 vakası ile teması olması durumunda 
kişiler Aşısız Temaslı Sağlık Çalışanı 
Algoritmasına göre (şekil 1) değerlendirilir. 

Önerilen aşı şemasına göre aşılanmayanların 
COVID-19 vakası ile teması olması durumunda 
kişiler rutin temaslı algoritmasına göre 
değerlendirilir. 

Şekil 1: Aşısız temaslı sağlık çalışanı algoritması Çıkarıldı 

Yok 7. İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerinde Yakın 
Temaslı Uygulaması: 
Yakın temaslı kabul edilen ilk ve orta öğretim 
öğrencilerinde semptom takibi yapılarak, 
semptom gelişmemiş olanlara 5. günde yapılan 
PCR sonucunun negatif olması durumunda 
maske ve mesafe kuralına uymak suretiyle; PCR 
yapılmadığı durumda ise 10.  günde maske ve 
mesafe kuralına uymak suretiyle karantinaları 
sonlandırılarak okula devam edebilirler. 

 

http://www.birosgb.com/

