
Ek 2. Evde COYID-I g iJaştası/Temaşlışı İzlem (Karantina} Bilgilendirmç
vş Onam F'ormu

(§u form iH (2} sayfadan oluşrnaktadır.}

COVID-t9 hastası (kesin vaka) /şüphelİ hastaşı (olası vaka) iıaşta temaslısı olarak
değerlendirildiniz ve hastaneye yatışını.z gerekmediği için sağlıh ötoritelerince evde izlerninize karar
verilmiŞtir, Bu nedenle sizi takip edsbllmek, hastalık belitileri gi'rilldtiğtinde veya genei durumunuzda
bozulma olduğunda size erken müdahale edebilmek ve hastalık görülürse yayılımını engellemek amacıyla
14 guü süreyle evde izleıniniz ve izolasyonlkarantina altında bulunmanız gerekmektedir,

Bu kapsam,da yapnıanız vo uymanrz gereken kurallar aşağıda yer almaktadır;

14 gtlnliik sürede evde kalmanıu gerekmektedir.

Evde bulmduğunuz 14 gün siireyle aile hekiminiz tarafındaı ttlef$n ile sağlık durumunuz takip
edilecektir. §emptomunı.-ızun ortaya çılanası drırumunda veya genel durumunuz bozulduğunda
112'yi arayarak durumunuz hakkında bilgi veriniz ve tıbbi yaıdım isteyiniz.
Eve ziYaretçi kabul etmeyiniz. Ançak başka kişi/kişiler ile aynt ortaffil paylışmak zorunda
kaldığınız durumlarda mutlaka tıbbi (cenahi) maske tai<ınız.

Evdeki kişilere bulaşma dskini önlemek için mümkiinse farklı bir odada, miimkiin değil ise iyi
havalanan bir oüda oturuıuz, diğer kişilerden en az 1 metre uzakta olunuz ve tıbbilcenahi)
maskt takrnız, nıaskenin nemlenmesi halinde yenisi .iie değiştiriniz.
Size balİım verilirken, bakım veren kişi tıbbi maske takmalıdır.
Ellerinizi sık sık şu ve sablınla yıkayınız,

Öksllnne veya hapşırma sııaşında bir nıendille (terciheıı kağıt mendille} ağzınızı kapatınız.
Kullanılmış mendillçrj ağzı kapalı ve delik olmayan naylon poşetlere koyarak ağzını kapatınız,
ikinci tıİr naylon poşet içerisinde çöpe atınız, ellerİıizi yıkayuıız.
KiŞisel eşyalmınızı başkalan ile paylaşmayınızı ey hatkı ile bardak, tabak, havlu gibi eşyalan
ortak kullanmaynıE; eğer kullanrnanız gerekirse bu eşyalan şu ve sabunla/deterjanla yıkayınız.
Kullandığınız kıyafetleri eı az 6ü"C'de normal dğterjan ile yıkayınız.
EvdŞ varŞa ayrı tuvalet ve banyo kullanınız. Ev içindeki hareketinizi şınırlğndrrınız; fıvalet,
banyo gibi ortak lçrıiianılan alanları iyi havalandlrınang gerekmektedir. orıak kullanılan
aianlann sık olarak tenıizlennıesini sağlayrnız.

l0}Odanızın ternizliği eşnaşnda eldiven ve tıbbi maske kullaıılmalıdır. Solunum yolu
sokresyonlan veya vücut çıkartüan ile kontamine olması mtimküır olaü tüm yiizeylerin
sulandınlmış çamagır suyuyla (1:i00 normal sulandınnada) (§odyunı hipoklorit Cas No: 768t_
52-9) ternizienıneşi gerekmekte ve bclirgin şekilde kirleırme olduğunda (1:l0 normal
sulandınırada) kullanılmalıdır. |{,çıııa*,ır..şttı,ıı fugzırlnııı«._arrı?.lqı:ı {%t ü'tuk},; İ./.İ_\jw*tçımsşıı
şJ1.};,*&ğz!rkru,1r;l ç.knıwEşıy;u:,u +g öIüüsu {Şqüg q.§J§a§ıkrrırlJ/ll}§ll,iit§
ı":gaıq.sır su}'ııhagı]rk,ı.ruşJ; ]-ç-İIH,çq«ışır şu:l,u t.99 öL,.İl su {5üü-§Qü.ı:sm_Mçrsçıiq çıkq,rır_!?

11)Evde yaşayan diğer kişiler kendi sağlık durumlannı takip etmeli ve herhangi bir belirti ortaya
çıkmasr durumrrnda sağlık kurumuna başvurmalıdır.

Evde izl*m, izolasyonlkarantinaya ilişkin olarak yııkarıda
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bşlirtilen talimattrara uyacağlml taahhüt ederim.
Bilgilendirme yapılanın
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Talimatlara Ayl«rı Hareket Etmem Dururnunda;

1) 1593 sayılr Umumi Hıizıssıhlıa K*nunu'nun 282 nci maddesinde yer alan "Bu Kanunda yaııiı
alan yasaklara *ykırı iıareket erieni.er vas,*a zoıuniulıılçlara xyrnayanlara, fiilleri üyrrcü saç
olu,ıturmıdığ tuiüireie, ikiyiieeili Tiirk Lirasından bin Türk Lirasın« kadar idari p«ra cezası
verilir." hükmü gernği hakkımda 2020 yılı güncel 3.150 TL.(ÜÇ§İN ırÜzrcır,İ rtIRK
Lİ RA§II idari paıa ceua§l uygıılanacağı,

2} Yetkililerin uyansrna rağmen talimatlara uymama konusunda ısrar etmem durumunda 1593
sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nuıı 282 ııçi maddesinde yer alan idari para ğezasınüı tekrar
uygulaııacağı ve çvde :r,leminlizglasyonun/karantinanın şonlandınlarak yetkitileıce
bclirlenecek yerde (hastane, çadır vb.) izolasyon/karantina alınacağım,

3) Yetkiiilerce belirlenecek yerde (hastane, çadır vb,} izola*yonlkarantina uygulamasına aykın
dawanmam durumrında ise; 5237 sayılı Tiirk Ceza Kanunu'[uıı "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin
tşdbirlere aykın davranma" başlrklı 195 inci maddesinde yer alan "üulaşı.cı iıaşıalıklardan
birine yakaianmış vEıı bu iıaslalıklardan Eiınüş biınsenin buiunduğu yerin kararııiııa altınıı

' alınrnaşına dair }ıükİİİ mükrrıılarea alınan tedbirlere uyrııüyrn kişi, İki aydan hİı yıİa İeadar
hapis cex,ası iie ceşgiındırıiır. " hükiimleri kapsamında hakkımda M
suc duyurysunda bulunulaçağı.

İİUŞU§UNDA TAİAF,IMA BİLAİLENDiRME YAPILMIŞ OLUP BU
BİLAİL§NDİRME §üNRA§INDA EırD§ ızıruıvınzoLA§yöN/ı(AnANTiNA
uYGIILAMA§ rNI KAEUL EüİYORUM.

tr},DE İzıgııçıizüLA§yoN/KARANTiNAyA iıişııix TALİMATLARA
UYACAĞIMI TAAİIHür annniıvı.

AK§İ I}IJRUMI}A avDE izınşı ixıizoLA§yöNfIiı{lKARANTiNANfN
§üNLANDIRILARAK ITTKİLİLERÇE BELİRLENECEK yERı}§ {hartane, çıdır vb.}
izoıasyoN/KAR.aNTiNA {rytuLAMA§IM ve DİĞER vArTIRIMı,ARı AçIKçA
BEYAN 1r§ KABUL aİ}İY{nUTvl,. .".,l.""İ2tl20

Yukarrdaki aiana kişi kendi el yazı§r ile'{OKIiDUM ANLADIM üNAYLIYğRUM''
yazarık imzılıyacaktır. (Su Onam Formu bir nüshaşı yetkiliierde, diğeri ilgiiide knlacak şekilde
iki nüşha halindş hazırlanır.}
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