Birlikte başaralım.
COVID-19

İZLENECEK YOK
DERHAL KENDİMİ İZOLE
ETMELİYİM
Doktorumla görüşmeliyim.
Doktorumla görüşmeliyim.
Bir test yaptırmalıyım.
TEST POZİTİFSE
Temas kurduğum kişileri
bilgilendirmeliyim.
Ne kadar zaman boyunca kendimi
izole etmem gerektiğini öğrenmek
için doktorumla görüşmeliyim
(en az 7 gün).
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BELİRTİLERİM
VAR

7 günün sonunda hâlâ ateşim
varsa dışarı çıkmak için ateşim
düştükten sonra 48 saat
beklemeliyim.

NE YAPMALIYIM?

TEST NEGATİFSE
Kendimi izole etmeyi sonlandırıp
koruyucu tedbirlere uymaya
devam etmeliyim.

KORUYUCU TEDBİRLERE UYALIM.
Ellerinizi düzenli olarak yıkayın
veya hidroalkolik bir solüsyon
kullanın.

Dirseğinizin içine veya bir
mendile öksürün
veya hapşırın.

Burnunuzu tek kullanımlık
bir mendille temizleyip
mendili atın

Yüzünüze
dokunmaktan kaçının

Başkalarıyla aranıza en az bir
metre mesafeyi koruyun

El sıkışmadan ve öpüşmeden
selamlaşın

Bir metrelik mesafeyi
koruyamayacağınız durumlarda
ve zorunlu olduğu her yerde
maske takın

Sosyal temasları mümkün
olduğunca sınırlandırın
(en fazla 6 kişi)

Odaları günde 3 kez,
10 dakika boyunca
havalandırın

Dijital araçlardan faydalanın
(TousAntiCovid)

Birlikte başaralım.
COVID-19

İZLENECEK YOK
TEST GÜNÜNDEN İTİBAREN
7 GÜN BOYUNCA KENDİMİ
İZOLE ETMELİYİM

TEST SONUCUM

Doktorumla görüşmeliyim.
Her türlü temastan kaçınmalıyım.
Temas ettiğim kişileri
bilgilendirmeliyim.
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POZİTİF
AMA BELİRTİM
YOK
NE YAPMALIYIM?

İZOLE OLDUĞUM SÜREDE
BELİRTİLER ORTAYA ÇIKARSA
Tekrar doktorumu aramalıyım.
Ne kadar süre boyunca izole
olmam gerektiğini tekrar
söyleyecektir (belirtilerin ortaya
çıkmasından sonra en az 7 gün).
7 günün sonunda hâlâ ateşim
varsa dışarı çıkmak için ateşim
düştükten sonra 48 saat
beklemeliyim.
Solunum zorlukları ortaya çıkarsa
derhal 15’i aramalıyım.

KORUYUCU TEDBİRLERE UYALIM.
Ellerinizi düzenli olarak yıkayın
veya hidroalkolik bir solüsyon
kullanın.

Dirseğinizin içine veya bir
mendile öksürün
veya hapşırın.

Burnunuzu tek kullanımlık
bir mendille temizleyip
mendili atın

Yüzünüze
dokunmaktan kaçının

Başkalarıyla aranıza en az bir
metre mesafeyi koruyun

El sıkışmadan ve öpüşmeden
selamlaşın

Bir metrelik mesafeyi
koruyamayacağınız durumlarda
ve zorunlu olduğu her yerde
maske takın

Sosyal temasları mümkün
olduğunca sınırlandırın
(en fazla 6 kişi)

Odaları günde 3 kez,
10 dakika boyunca
havalandırın

Dijital araçlardan faydalanın
(TousAntiCovid)

Birlikte başaralım.
COVID-19

İZLENECEK YOK
TESTİ POZİTİF ÇIKAN KİŞİYLE
SON TEMAS KURDUĞUM GÜNDEN İTİBAREN 7 GÜN BOYUNCA KENDİMİ İZOLE ETMELİYİM

BİR HASTAYLA TEMAS
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ETTİM VE RİSK

Her türlü temastan kaçınmalıyım.
7. gün bir test yaptırmalıyım ve
sonuçlar gelene kadar kendimi
izole etmeyi sürdürmeliyim.
TEST POZİTİFSE
Test gününden itibaren 7 gün
daha kendimi izole etmeliyim.

ALTINDAYIM

TEST NEGATİFSE
Kendimi izole etmeyi sonlandırıp
koruyucu tedbirlere uymaya
devam etmeliyim.

NE YAPMALIYIM?

İZOLE OLDUĞUM SÜREDE
BELİRTİLER ORTAYA ÇIKARSA
Doktorumla görüşmeli ve kendimi
izole etmeyi sürdürmeliyim.

KORUYUCU TEDBİRLERE UYALIM.
Ellerinizi düzenli olarak yıkayın
veya hidroalkolik bir solüsyon
kullanın.

Dirseğinizin içine veya bir
mendile öksürün
veya hapşırın.

Burnunuzu tek kullanımlık
bir mendille temizleyip
mendili atın

Yüzünüze
dokunmaktan kaçının

Başkalarıyla aranıza en az bir
metre mesafeyi koruyun

El sıkışmadan ve öpüşmeden
selamlaşın

Bir metrelik mesafeyi
koruyamayacağınız durumlarda
ve zorunlu olduğu her yerde
maske takın

Sosyal temasları mümkün
olduğunca sınırlandırın
(en fazla 6 kişi)

Odaları günde 3 kez,
10 dakika boyunca
havalandırın

Dijital araçlardan faydalanın
(TousAntiCovid)

Birlikte başaralım.
COVID-19

İZLENECEK YOK
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TEST SONUCUM

TÜM KORUYUCU TEDBİRLERE
UYMALIYIM

NEGATİF

En ufak bir şüphe duyduğumda
ya da belirtiler ortaya çıktığında
mutlaka tekrar test yaptırmalıyım.
SONUCUN NEGATİF OLMASI
BAĞIŞIKLIĞINIZ OLDUĞU
ANLAMINA GELMEZ.

NE YAPMALIYIM?

KORUYUCU TEDBİRLERE UYALIM.
Ellerinizi düzenli olarak yıkayın
veya hidroalkolik bir solüsyon
kullanın.

Dirseğinizin içine veya bir
mendile öksürün
veya hapşırın.

Burnunuzu tek kullanımlık
bir mendille temizleyip
mendili atın

Yüzünüze
dokunmaktan kaçının

Başkalarıyla aranıza en az bir
metre mesafeyi koruyun

El sıkışmadan ve öpüşmeden
selamlaşın

Bir metrelik mesafeyi
koruyamayacağınız durumlarda
ve zorunlu olduğu her yerde
maske takın

Sosyal temasları mümkün
olduğunca sınırlandırın
(en fazla 6 kişi)

Odaları günde 3 kez,
10 dakika boyunca
havalandırın

Dijital araçlardan faydalanın
(TousAntiCovid)

