
KKTC Sağlık Bakanlığı Sağlık Üst Kurulu’nun almış olduğu kararlar doğrultusunda Resmi Gazete’de  

yayınlanan TEMASLI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

Yakın Temaslı (Yüksek Riskli) 

COVID-19 hastası ile korunma önlemleri almadan (maskesiz veya maskenin uygunsuz 

kullanımı) teması olan kişiler aşağıdaki durumlarda yüksek riskli temaslı olarak kabul edilir. COVID-

19 hastasının belirtilerinin başlamasından önceki iki günlük süre içinde görüştüğü kişiler veya 

asemptomatik hasta ise COVID-19 pozitif tanı tarihinden önceki iki günlük süre içinde görüştüğü kişiler 

yakın temaslı kabul edilir. 

COVID-19 hastasıyla aynı evde yaşayan kişiler, 

COVID-19 hastasına doğrudan bakım sağlayan kişiler, 

COVID-19 hastasıyla 2 metreden daha yakın mesafede tek seferde 15 dakikadan uzun süreyle yüz yüze 

kalan (konuşma, yeme/içme, vb.) kişiler, 

COVID-19 hastasıyla 2 metreden daha yakın mesafede, 24 saatlik bir süre içinde toplamda 15 dakika 

veya daha fazla (örneğin bir günde, toplamda üç ayrı 5 dakikalık veya daha fazla yüz yüze kalan 

(konuşma, yeme/içme, vb.) kişiler, 

COVID-19 hastasıyla aynı evde/yurtta aynı odada yaşayanlar, 

COVID-19 hastası öğrenci/öğretmen ile aynı sınıfı paylaşan öğrenciler ve öğretmenler, 

COVID-19 hastasıyla fiziksel temas eden kişiler (örn. öpüşme, kucaklaşma, sarılma vb.), 

COVID-19 hastasının salgıları (tükürük, balgam vb.) ile veya COVID-19 hastasının hapşırma-öksürme 

gibi durumlarında korunmasız temas eden kişiler, 

COVID-19 hastasıyla kapalı ortamda, 2 metre mesafe kuralına bakmaksızın, 15 dakikadan uzun süre 

aynı ortamda (COVID-19 hastasıyla aynı ofiste çalışanlar kişiler, yurtta veya otelde aynı odayı paylaşan 

kişiler, aynı araçla seyahat eden kişiler, vb.) bulunan kişiler, 

COVID-19 hastasıyla aynı uçakta seyahat eden yolculardan iki ön, iki arka ve iki yan koltukta oturan (kişi 

koridorda oturuyorsa ön ve arka çaprazda oturan en yakın kişiler de temaslı olarak alınır) kişiler. 

Yakın temaslılar son temas tarihine göre aşılı ise 7 gün, aşısız ise 10 gün boyunca karantinada kalır. 

Yakın temaslıların son temas tarihi 0. gün olarak kabul edilir. Yakın temaslı kişilerde takip süreleri 

içerisinde COVID-19 semptomları gelişirse filyasyon ekiplerince numune alınması sağlanır. Yakın 

temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, aşılı ise 7. günde, aşısız ise 10. günde 

kontrol PCR alınır. Yakın temaslıların karantinası 7. ve 10. günün negatif test sonucuna göre 

sonlandırılır. 

 

Uzak Temaslı (Düşük Riskli) 

COVID-19 hastası ile korunma önlemleri alarak (ağzı ve burnu kapayacak şekilde, kuralına 

uygun maske takarak) teması olan kişiler aşağıdaki durumlarda düşük riskli temaslı olarak kabul 

edilir: 

 



COVID-19 hastasıyla, iyi havalandırılmış aynı kapalı ortamda 15 dakikadan uzun süre ile maske takarak 

bulunmuş kişiler, 

COVID-19 hastası öğrenci/öğretmen ile aynı sınıfı paylaşan öğrenciler ve öğretmenler, 

COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda 2 metreden uzak 15 dakikadan kısa süre bulunmuş maskesiz 

kişiler. 

Bu kişiler maske ile çalışmaya devam ederek 7 gün boyunca kendilerini COVID-19 semptomları 

açısından takip etmeleri konusunda bilgilendirilir. Bu kişilerin son temas tarihinden itibaren 7. günde 

PCR yaptırmaları istenir. 

Temaslılarda uygulanacak prosedür: 

Covid-19 pozitif kişi ile teması bulunan kişiler karantinaya tabi olacaktır. Aşısız temaslı kişilerden 10 

günün bitiminde, çift aşılı kişilerden ise 7 günün bitiminde alınacak PCR test sonucunun negatif olması 

halinde izolasyon süreleri sonlandırılacaktır. Temaslı kişilerin el bilekliği ile karantina süreci yukarıda 

belirtilen koşullara bağlı olarak “Temaslı Takip Ekibi” tarafından belirlenecektir. Temas Takip Birimi’nin 

veri tabanında temaslı olarak kaydı bulunmayan kişiler yasal olarak temaslı kabul edilmeyecek ve 

böylece bu kişilere temaslı olduklarına dair resmi belge düzenlenmeyecektir. 

Bilindiği gibi temaslı ve izolasyon konuları filyasyon ekibinin yetkisinde olup onların direktifine göre 

hareket edilmesi, şahısların işe devamı konusunda filyasyon ekibi kararlarını göz önünde 

bulundurulması önemlidir. 

Kurumumuz içerisinde temaslı konusunda bir tereddüt söz konusu ise Sağlık Merkezi’nin görüşüne 

başvurulabilir. 

Filyasyon ekibinin alacağı karara göre Temaslı kişi tesbit edilir. Hiçbir işveren ya da çalışan kendi 

kendine temaslı kararı verip şahısları ve/veya kendilerini temaslı ilan edip iş yerine gelmemezlik 

edemez. 

Saygılarımızla, 

 

 

 

                           Dr.Sıdıka Kayımbaşıoğlu                                                    Dr.Öcal Korun 

 

 

 

 

 


