
Muhtemelen Kategori 1 
kişisiyim

Muhtemelen Kategori 1 
kişisiyim

Muhtemelen Kategori 2 
kişisiyim

CORONA BAĞLAMINDA ILETIŞIM SENARYOLARI

YOKSA YOKSA

Semptomu olmayan, korona 
testi pozitif çıkan bir kişi

Semptumlu olan, korona testi 
pozitif çıkan bir kişi

Korona testi pozitif çıkan 
bir kişi (kısaca ve / veya 
uzaktan)

TEMASDA 
BULUNDU-
ĞUM KIŞI: <  

15 min

15 min

15 min

Bu infografik, her durumu hesaba katamayan basitleştirilmiş bir sunumdur. Okul yönetimi veya sağlık departmanı duruma göre karar verir. Kontaktszenarien, türkisch
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EMASDA BULUNMUŞ OLAN KIŞILERIN KATEGORILERI

Mevcut resmi tıbbi değerlendirmeye göre, yalnızca teyit edilen korona vakasının ilk semptomlarının ortaya çıkmasından 
önceki üç gün içinde bu kişiyle temas halinde olanlar, irtibat kişileri olarak sınıflandırılır. Pozitif test yapan kişi hiçbir belirti 
göstermiyorsa, testten önceki üç gün kullanılmalıdır.

►  

►  

KATEGORI 1 TEMASDA BULUNMUŞ OLAN 
KIŞILERI (YÜKSEK ENFEKSIYON RISKI):

KATEGORI 2 TEMASDA BULUNMUŞ OLAN 
KIŞILERI (DAHA DÜŞÜK ENFEKSIYON RISKI):

15 min 15 min

En az 15 dakika yüz yüze ileti-
şim kuran kişiler, örneğin bir 
konuşma sırasında. Bu, örneğin 
aynı evde yaşayan topluluklar-
dan veya bir (öğrenen) grup / 
kreş grubundan kişileri içerir.

►  Salgılarla veya vücut sıvılarıyla, 
özellikle de doğrulanmış bir korona 
vakasının solunum yolundan salgı-
larla doğrudan temas eden kişiler, 
örneğin B.Öpüşme, kusmukla temas, 
öksürme, hapşırma vb.

►  ►  İlgili öğrenme grubunun / sınıfın / kursun ilgili 
oturma planları aracılığıyla öğrenciler, sınıftaki 
teyit edilmiş bir korona vakasından 1,5 metreden 
daha az uzaklıkta oturan kategori 1 temasda bu-
lunmuş olan kişileri olarak tanımlanabilir.

İlgili öğrenme grubunun / sınıfın / kursun ilgili 
oturma planları aracılığıyla, öğrenciler, doğru-
lanmış bir korona vakasından 1,5 metreden 
daha uzak bir mesafede sınıfta oturan kate-
gori 2 temasda bulunmuş olan kişileri olarak 
tanımlanabilir.

►  Doğrulanmış bir Korona hastası 
ile aynı odada bulunan kişiler, 
örneğin sınıf, kreş, işyeri, ancak 
Korona hastası ile 15 dakikadan 
az yüz yüze görüşmüştür.

►  Aile üyeleri veya başka (öğre-
nen) gruplardan, kreş grupların-
dan ve yüz yüze 15 dakikadan 
az teması olan kişiler.

Bu infografik, her durumu hesaba katamayan basitleştirilmiş bir sunumdur. Okul yönetimi veya sağlık departmanı duruma göre karar verir. Kategorien Kontaktpersonen, türkisch
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