
1. Sizde aşağıdaki yeni veya kötüleşen belirtilerden herhangi biri var mı? 

COVID-19 Personel Tarama Anketi

İsim:                             Tarih:                Saat: 

Tüm personel vardiyaya başlamadan veya işyerine girmeden önce doldurmalıdır.
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2.  Evinizde yukarıdaki belirtilerin bir veya daha fazlasına sahip olan ve/veya belirtileri olduktan sonra test sonucunu  
  bekleyen var mı? 
  • Tam aşılanmışsanız** veya son 90 gün içinde COVID-19 testiniz pozitif çıktıysa ve o zamandan beri semptomunuz yoksa   
   “Hayır”ı seçin. 
  • Evinizdeki kişinin COVID-19 aşısı olduktan sonraki 48 saat içinde hafif yorgunluğu, kas veya eklem ağrıları varsa “Hayır”ı   
   seçin. Semptomları 48 saatten uzun sürerse “Evet“i seçin.

3.  Son 10 gün içinde size COVID-19’lu birinin yakın temaslısı olduğunuz haber verildi mi veya evde kalıp kendinizi  
  tecrit etmeniz söylendi mi? 
  • Tam aşılanmış** iseniz, son 90 gün içinde COVID-19 testiniz pozitif çıktıysa ve o zamandan beri semptomunuz yoksa veya   
   halk sağlığı size kendinizi tecrit etmenize gerek olmadığını söylediyse “Hayır”ı seçin.

4.  Son 10 gün içinde hızlı antijen testiniz veya evde kendinizin yaptığı test kiti testi pozitif çıktı mı? 
  • O zamandan beri bir laboratuvar PCR testiniz negatif çıktıysa “Hayır”ı seçin.

5.  Son 14 gün içinde Kanada dışına seyahat ettiniz mi VE federal karantina gereksinimleri uyarınca karantinaya  
  girmeniz tavsiye edildi mi? 
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Operatörler 30 gün boyunca tüm çalışanların katılım + iletişim bilgilerinin kaydını tutmalı ve sonra bunu bertaraf etmelidir.

 Ateş veya 
üşüme

 Tat veya koku
kaybı veya azalması

 

 Bulantı, kusma veya 
ishal (sadece 18 

yaş altı)

Çok yorgun, ağrılı kaslar 
veya eklemler* (sadece 

18 yaş üstü)

Sizde bu belirtilere yol açan mevcut bir sağlık sorununuz varsa “Hayır”ı seçin. Belirti yeniyse, farklıysa veya kötüye gidiyorsa  
“Evet”i seçin.

* Aşı olduktan sonraki 48 saat içinde hafif yorgunluk, kas veya eklemlerde ağrı olursa “Hayır”ı seçin ve işteyken tıbbi maske takın. 
Semptomlarınız 48 saatten uzun sürer veya kötüleşirse “Evet“i seçin.

Hastaysanız veya yukarıda listelenmeyenler de dâhil herhangi bir hastalık belirtiniz varsa evde kalın ve gerekirse sağlık uzmanınızdan 
değerlendirme isteyin.

 Öksürük Nefes darlığı

Herhangi bir  
belirtiye yanıt 
“EVET” ise:

Evde kalın ve  
kendinizi izole edin

test yaptırın 
 

veya bir sağlık kuruluşu ile 
İletişime geçin
 

2., 3., 4. veya 5.  
soruların yanıtı  
“EVET” ise:

Evde  
kalın

Toronto Halk Sağlığı 
tavsiyelerine uyun

Sağlık Başhekimliği Ofisi tarafından yayınlanan tavsiye ve talimatlara uygun olarak geliştirilmiştir

Turkish

** Tam aşılanmış, bir COVID-19 aşı dizisinin ikinci dozundan 14 gün veya daha uzun süre sonra geçtiği anlamına veya Ontario Sağlık Bakanlığı tarafından kastedilen anlama gelir.

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://covid-19.ontario.ca/covid19-cms-assets/2021-10/EN_Worker_Screening_v10_Oct25.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario


• Belirtilerinizin başladığı günden 
itibaren 10 gün boyunca evde  
kalmalı ve kendinizi izole  
etmelisiniz. 10 gün sonra  
semptomlarınız en az 24 saattir 
düzeliyorsa işe dönebilirsiniz***.  

• Bir sağlık kuruluşu COVID-19 ile  
ilgili olmayan bir durum teşhis  
ettiyse semptomlarınızın  
düzelmesinden 24 saat*** sonra  
işe dönebilirsiniz. 

• İşyerinize haber verin.

•  Belirtilerinizin başladığı günden 
itibaren 10 gün boyunca evde 
kalmalı ve kendinizi izole  
etmelisiniz.

•  Toronto Halk Sağlığı veya yerel 
sağlık biriminiz bir araştırma 
yapmak için sizinle iletişime 
geçecek ve daha fazla talimat 
verecektir.

Son 10 gün içinde COVID-19 testi 
pozitif çıkan biriyle yakın temaslı 
mısınız?

Belirtileriniz düzelmeye başladıktan 24 
saat*** sonra işe dönebilirsiniz.  

Tam aşılanmış değilseniz**: Pozitif olan 
kişiyle son temasınızdan itibaren 10 gün 
boyunca kendinizi izole etmeniz gerekir.   

Tam aşılanmış** iseniz: Belirtileriniz 
düzelmeye başladıktan 24 saat sonra*** 
işe dönebilirsiniz.

Sadece COVID Alert uygulaması: aracılığıyla 
bir temaslı bildirimi aldıysanız belirtileriniz 
düzelmeye başladıktan 24 saat sonra*** işe 
dönebilirsiniz.

 

COVID-19 TESTINIZIN SONUCU NE OLDU?

SON 14 GÜN IÇINDE KANADA DIŞINA SEYAHAT ETTIM, 
NE YAPMALIYIM?

• Testiniz negatif çıksa bile 14 gün evde kalın ve kendinizi izole edin. 

• Karantina Yasası uyarınca Grup Muafiyetleri, Karantina Gereksinimleri uyarınca federal karantinadan muafsanız kendinizi  
 tecrit etmeniz gerekmez.

• Semptomlarınız varsa federal karantinadan muaf olsanız bile test yaptırmalısınız. 

COVID-19 SEMPTOMLARIM VAR,
NE YAPMALIYIM?
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POZITIF: NEGATIF:
TEST 

YAPILMADI:

Hayir

Evet

Evet

  

** Tam aşılanmış, bir COVID-19 aşı dizisinin ikinci dozundan 14 gün veya daha uzun süre sonra geçtiği anlamına veya Ontario Sağlık Bakanlığı tarafından kastedilen anlama gelir.

***Sindirim sistemi semptomları için 48 saat

EVDE KALIP KENDINIZI TECRIT EDIN. TEST YAPTIRIN.
• Aşı yapıldıktan sonraki 48 saat içinde hafif yorgunluk belirtileri ortaya çıkarsa kendinizi  
 tecrit etmenize gerek yoktur. Çalışırken tıbbi maske takmalısınız. Belirtileriniz 48 saatten   
 uzun sürerse veya kötüleşirse evde kalın, kendinizi izole edin ve test yaptırın.

Evet

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-alert.html
https://travel.gc.ca/travel-covid#a3
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario

