
COVID-19 ve Solunum Yolu Virüsleri
Çocuklar/öğrenciler/yetişkinler için günlük tarama. Bir ebeveyn/vasi çocukları için doldurabilir.

6 Eylül 2022

1. Bu yeni veya kötüleşen semptomlardan* herhangi biri sizde var mı?

A) Biri veya birkaçı:

 37,8°C üzeri ateş ve/veya üşüme

Evet

Hayır

Öksürük

Evet

Hayır

Nefes darlığı

Evet

Hayır

Tat/koku kaybı veya azalması

Evet

Hayır

B) İkisi veya daha fazlası: 

Boğaz ağrısı

Evet

Hayır

Baş ağrısı

Evet

Hayır

Hâlsizlik hissetme

Evet

Hayır

Burun akıntısı/ 
burun tıkanıklığı

Evet

Hayır

Kas ağrıları/ 
eklem ağrısı

Evet

Hayır

Mide bulantısı/ 
kusma/ishal

Evet

Hayır

2.  Son 10 gün içinde COVID-19 testiniz pozitif çıktı mı ve semptomunuz/semptomlarınız 
var mı?

1. veya 2. soruya yanıt “EVET” ise 
Evden çıkmayın ve kendinizi izole edin Özel önlemleri takip edin

Evet

Hayır

3.  1(B)’deki semptomlardan* sadece biri VEYA aşağıdaki yeni veya kötüleşen  
semptomlardan biri var mı?

• Karın ağrısı
• Pembe göz 
• İştah azalması veya iştahsızlık

  “EVET” ise Semptomunuz 24 saat (bulantı/kusma/ishal için 48 saat) süreyle  
iyileşene ve yeni bir semptomunuz kalmayana kadar evden çıkmayın

Evet

Hayır

4.  Size şu anda karantina uygulamanız, kendinizi evde izole etmeniz, dışarı çıkmamanız 
veya okula ya da çocuk bakımına gitmemeniz gerektiği söylendi mi? (ör. bir doktor, 
federal sınır görevlisi, halk sağlığı birimi tarafından)?

  “EVET” ise Evden çıkmayın + Size verilen talimatlara uyun

Evet

Hayır

5.  Size semptomları olan VEYA COVID-19 testi pozitif çıkan birinin yakın temaslısı 
olduğunuz söylendi mi?

  “EVET” ise Özel önlemlere uyun + Semptom* gelişirse derhâl kendinizi 
evinizde izole edin

Evet

Hayır

*Semptom, sizde semptoma sebep olan bildiğiniz bir sağlık durumundan kaynaklanıyorsa “Hayır”ı seçin. Semptom yeniyse, farklıysa veya kötüleşiyorsa 
“Evet”i seçin. COVID-19 veya grip aşısından sonraki 48 saat içinde hafif yorgunluk, kaslarda ya da eklemlerde ağrı olursa “Hayır”ı seçin. 
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COVID-19 ve Solunum Yolu Virüsleri  
Tarama Programı - Sonraki Adımlar

1. sayfadaki sorulardan herhangi birine “EVET” yanıtı verdiyseniz aşağıdaki talimatları izleyin:

Hastaysanız Kendinizi Evde İzole Edin ve Dışarı Çıkmayın:
Ateşiniz düşene ve semptomlarınız en az 24 saat (veya bulantı/kusma/ishal için 48 saat) süreyle iyileşene 
kadar evden çıkmayın. 
Bu tarama programında sıralanmayanlar da dâhil olmak üzere, kendini hasta hisseden veya yeni ya da 
kötüleşen hastalık semptomlarına sahip olan herkes, semptomları iyileşene kadar evde kalmalı ve gerekirse 
doktoruna danışmalıdır.

Özel Önlemleri Takip Edin:
Semptomların başlamasından VEYA pozitif çıkan bir COVID-19 testinden (hangisi önce olursa) sonraki 
10 gün boyunca VEYA semptomları olan ya da COVID-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle son yakın temasınızdan 
sonraki 10 gün boyunca: 

•  Halka açık ortamlarda (çocuklar 2 yaşın altında olmadıkça okullar/çocuk bakımı dâhil) 
yüzünüze tam oturan bir maske takın; 

•  Okuldayken mümkün olduğu kadar mesafeyi koruyarak ortak bir alanda yemek 
yemek gibi makul istisnalar dışında, maskenizi çıkarmanızı gerektiren ikinci derece 
faaliyetlerden (ör. dışarıda yemek yemek, nefesli çalgılar çalmak, maskelerin güvenli 
şekilde takılamayacağı yüksek temaslı sporlar) kaçının;

•  Yaşlıların veya bağışıklık yetmezliğine sahip kişilerin olduğu yerler de dâhil olmak üzere, 
daha yüksek risk altındaki kişileri ya da ortamları (ör. hastaneler, uzun süreli bakım 
evleri) ziyaret etmeyin. 

COVID-19 testiniz negatif çıksa veya test yaptırmamış olsanız bile bu tavsiyeye uyun.
Bu önlemler, COVID-19 ve solunum yolu virüslerinin yayılmasına karşı ek bir koruma katmanı görevi görür.

Bağışıklık Yetmezliğiniz Varsa VEYA En Yüksek Riskli Toplu Bakım Ortamında 
Yaşıyorsanız Ek Yönlendirmeleri Takip Edin:
En yüksek riskli bir ortamda yaşıyorsanız VEYA bağışıklık yetmezliğiniz varsa VEYA COVID-19 ile ilgili bir hastalık  
nedeniyle hastaneye yatırılmışsanız, izolasyon gereksinimleriniz farklı olabilir. Ek yönlendirmeler için il tarama 
programına bakın.

Ek Yönlendirmeleri Belirtildiği Şekilde Takip Edin:
Size şu anda karantina uygulamanız, kendinizi evde izole etmeniz, dışarı çıkmamanız veya okula ya da çocuk 
bakımına gitmemeniz gerektiği söylendiyse (ör. bir doktor, federal sınır görevlisi, halk sağlığı birimi tarafından):

•  Size sağlanan yönlendirme veya talimatları izleyin. 
•  Son 14 gün içinde Kanada dışına seyahat ettiyseniz, uluslararası seyahatten döndükten sonra 

karantina ve test için öngörülen federal şartları yerine getirin. 

Uygunsa Test Yaptırın ve Tedavi Olun:
•  COVID-19 testleri ve tedavileri belirli gruplara sunulmaktadır. Daha fazla bilgi için burayı inceleyin.

İşbu program il kılavuzu ile uyumludur: COVID-19 Okul ve Çocuk Bakımı Taraması  
ve Ontario'daki COVID-19 Vakaları ve Temaslılarının Yönetimi (gov.on.ca)
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https://covid-19.ontario.ca/covid19-cms-assets/2022-08/COVID-screening-immunocompromised_en-V5-2022-08-31.pdf
https://covid-19.ontario.ca/covid19-cms-assets/2022-08/COVID-screening-immunocompromised_en-V5-2022-08-31.pdf
https://travel.gc.ca/travel-covid
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/
https://covid-19.ontario.ca/school-screening/
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf

