
COVİD-19 TESPİTİ VE TEMASLI TAKİBİ  
 

1-Kurum içinde semptom gösteren ( ateş, öksürük, tat-koku kaybı, ishal ve/veya 
solunum yolu semptomları v.b. ) kişi, vakit kaybetmeden çalıştığı birimin sağlık 
merkezine başvurur. Sağlık merkezi bu belirtileri gösteren kişinin muayenesini 
yaparak şüpheli Covid-19 durumu bulduğu takdirde diğer kişilerden izole 
ederek izolasyon alanında bekleterek ambulans aracılığı ile bir sağlık kuruluşuna 
yönlendirilir. (“Olası Olgu” tespiti) 

2-Bu kişi ile temas etmiş kişiler ve temasın özellikleri (yakın temaslı ya da 
temaslı olup olmadığı)  çalıştığı birimin  sağlık merkezi  tarafından kişi beyanı 
esas alınarak sorgulanmak suretiyle belirlenir ve  kişilerin iletişim bilgileri kayıt 
altına alınır. Bu kişiler sağlık merkezi tarafından aranarak olası olgu test sonucu 
çıkana kadar maske, mesafe kurallarına uyarak ve toplu alanlara girmemeleri 
sağlanarak çalışmaya devam etmeleri konusunda bilgilendirilir. 

3-Olası olgunun PCR test sonucu negatif gelirse; Yakın temaslı ve temaslılara 
yönelik herhangi bir önlem alınmaz. Maske ile çalışmaya devam ederek 10 gün 
boyunca kendilerini COVID-19 semptomları açısından takip etmeleri konusunda 
bilgilendir. 

4-Olası olgunun PCR test sonucu pozitif gelirse; sağlık merkezi tarafından tespit 
edilmiş olan yakın temaslılar  İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilir. Filyasyon 
ekipleri tarafından takip başlatılır. 

5-Temaslılar; maske ile çalışmaya devam ederek 10 gün boyunca kendilerini 
COVID-19 semptomları (öksürük, nefes darlığı v.b.) açısından takip etmeleri 
konusunda bilgilendirilir. Semptom  olması durumunda bir sağlık kuruluşuna 
başvurması istenir. 

1-2-Temaslı Değerlendirme Kriterleri 

1-2-1Yakın Temaslı Kriterleri ( Yüksek Riskli ) 

• 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 hastası öğrenci / öğretmen ile aynı sınıfı paylaşan öğrenciler ve 
öğretmenler 



• COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (sınıflar, ofisler, zümre ve 
öğretmen odaları v.b.  ) 1 metreden daha yakın mesafede tek seferde 15 
dakikadan  uzun süreyle yüz yüze kalan, konuşan  kişiler. 

• COVID-19 hastasıyla aynı evde yaşayanlar kişiler 
• COVİD-19  hastası ile fiziksel temas eden kişiler (öpüşme, kucaklaşma, 

sarılma vb. ) 
• COVID-19 hastasıyla aynı serviste bulunan kişiler 
• Covid-19 hastası ile damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma ( uygun 

maske kullanımı var ) önlemleri alınmış durumda; Covid-19 hastasıyla 
aynı serviste maruziyet süresi göz önüne alınarak seyahat eden 
yolculardan iki ön, iki arka ve iki yan koltukta oturan kişi koridorda 
oturuyorsa ön ve arka çaprazda oturan en yakın kişilerde temaslı olarak 
alınır. 

1-2-2Temaslılar (Düşük riskli) 

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

• COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda 15 dakikadan uzun süre ile 
maske takarak bulunmuş kişiler. 

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

• COVİD-19 hastası ile serviste 15 dakika ve üzeri bir arada olan kişiler 
• COVİD-19 hastası ile maskeli olarak aynı ofiste çalışanlar 
• COVİD-19 hastası ile damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma (maske 

hiç takılmamış veya uygun takılmamış) önlemleri almadan;  aynı kapalı 
ortamda 1 metreden uzak 15 dakikadan kısa süre bulunmuş maskesiz 
kişiler 

 

* Sağlık Bakanlığının 07.12.2020 tarihli Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde 
Hasta İzlemi Ve Filyasyon Rehberine göre düzenlenmiştir. 



OLASI COVİD-19 ŞÜPHELİSİ ÖĞRENCİ YÖNETİM 
ALGORİTMASI 
1- Veliler her sabah öğrencileri aşağıdaki belirtiler açısından kontrol ederek, 
bunlardan  herhangi biri varsa okula göndermeyerek durumunu okul idaresine 
bildireceklerdir.  

Belirtiler 

• 37,5 derece ve üstü ateş 

• Boğaz ağrısı 

• Nefes almada zorluğa neden olan , yeni başlayan kontrolsüz öksürük 
(kronik alerjik / astımlı öksürüğü olan öğrenciler için, öksürüklerinde 
başlangıca göre değişiklik) 

• İshal, kusma veya karın ağrısı 

• Kas extremite ağrısı 

• Özellikle ateşle birlikte yeni başlayan şiddetli baş ağrısı 

 2 – Okul binası sınırları içindeki öğrencide Covid-19 belirtileri ortaya çıkarsa; 
durumu ilk gözleyen kişi  sağlık merkezine haber verecektir. Sağlık merkezi bu 
belirtileri gösteren kişinin muayenesini yaparak şüpheli Covid-19 durumu 
bulduğu takdirde diğer kişilerden izole ederek izolasyon alanında bekletecektir.  

3 – Covid-19 belirtisi gösteren  öğrenci  durumunda okul idaresi bilgilendirilerek 
velinin en kısa zamanda sürece dahil olması sağlanır. Covid-19 teşhisi yapmaya 
yetkili merkeze yönlendirmek üzere ALO 184 Bakanlık Danışma Hattı veya İl 
Sağlık Müdürlüğü'nün yönlendirmesi üzerine hastane ile iletişime geçmesi 
sağlanarak buradaki yetkilinin verdiği talimatlara uyarak en kısa sürede okuldan 
ayrılmaları sağlanır. 

 4-  Olası Covid-19 şüphelisi öğrenci PCR testi sonucu çıkana kadar evde izole 
olarak kalır.Aile hekiminin izlemine düşer. PCR sonucu gelene kadar temaslı 
sorgulaması yapılmaz. 

  5- Covid-19  şüphelisi öğrencinin test sonucu negatif gelirse temaslılara yönelik 
herhangibir işlem yapılmaz. 

  6- Covid-19  şüphelisi öğrencinin test sonucu pozitif gelirse temaslı 
değerlendirilmesinde temaslı durumu (yakın temaslı/temaslı) sorgulanır. Yakın 



temaslı olarak değerlendirilenler  İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilir. Bu süreçte 
İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerince gerekli  izlemleri yapılacaktır. 

  7- Covid-19 testi pozitif olan öğrencinin tedavi, takip ve okula dönüş süreci İlçe 
Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenecektir. 

  8- Şüpheli vakanın bulunduğu sınıf kirli/enfekte yüzey/alan olarak 
değerlendirilir, Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 
dezenfekte edilerek doğal yolla havalandırılır.      

 Yakın Temaslı Kriterleri ( Yüksek Riskli ) 

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

• COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda ( sınıflar, aktivite odaları v.b.)     
1 metreden daha yakın mesafede tek seferde 15 dakikadan  uzun süreyle 
yüz yüze kalan, konuşan  kişiler. 

• COVID-19 hastasıyla aynı evde yaşayanlar kişiler 

• COVİD-19  hastası ile fiziksel temas eden kişiler (öpüşme, kucaklaşma, 
sarılma vb. ) 

• Covid-19 hastasıyla aynı serviste seyahat eden yolculardan iki ön, iki arka 
ve iki yan koltukta oturan kişi koridorda oturuyorsa ön ve arka çaprazda 
oturan en yakın kişilerde temaslı olarak alınır. 

Temaslılar (Düşük riskli) 

• COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda 1 metreden uzak 15 dakikadan 
uzun süre ile maske takarak bulunmuş kişiler. 

 


