
 

COVID-19 semptomlarınız varsa ve test sonuçlarınızı bekliyorsanız  
sonuçları alana kadar evde kalın. 

COVID-19’A YAKALANDIYSANIZ NE 
YAPMALISINIZ? 

• Altıncı günde geçmeyen ateşiniz veya başka semptomlarınız var mı? 

 
 

• Semptomlardan veya aşı durumundan bağımsız olarak sonraki beş gün boyunca 

evde kalın. 

• Diğer insanlardan mümkün olduğunca uzak durun (kendi evinizdekiler de dahil 

olmak üzere). 

• Diğer insanlardan uzak kalamıyorsanız, üç katlı (veya daha iyi) bir maske takın. 

•  

     
 

• Ateşiniz düşene ve diğer semptomlar 
düzelene kadar evde kalın. 

• Sonraki 5 gün boyunca maske takın. 

• Aktivitelerinize maske takarak 
devam edin. 

• Sonraki 5 gün boyunca  
maske takın. 

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html 
 

Semptomlar veya aşı durumundan bağımsız olarak 

EVET 

Aralık. 30, 2021 

HAYIR 

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html


 

Maruziyetten önceki 90 gün içinde COVID-19’a yakalandıysanız 

  
 

• 10 gün boyunca diğer insanların yanında maske takın. 

• Semptom geliştirirseniz test yaptırın ve evde kalın. 

 

 

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html 
 

10 
gün 
için 

Ve COVID-19 aşılarınız güncel ise 

• Herhangi bir COVID-19 aşısının hatırlatma dozunu 

olduysanız. 

 
 

• Pfizer veya Moderna aşısının birinci basamağını* 

altı aydan kısa bir süre önce olduysanız. 

 
 

• Johnson & Johnson aşısının birinci basamağını* 

iki aydan kısa bir süre önce olduysanız. 

 
 

Aralık. 30, 2021 

veya 

veya 
• Son maruziyetten 

sonra 10 gün boyunca 
diğer insanların 
yanında maske takın. 

• Beşinci gün test 
yaptırın. 

• Semptom 
geliştirirseniz veya 
test sonucunuz pozitif 
ise evde kalın. 

COVID-19** TEMASLISIYSANIZ NE 
YAPMALISINIZ? 

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html


 

*Birinci basamak; bir doz Johnson & Johnson aşısından veya iki doz Moderna veya Pfizer aşısından veya bağışıklık 

yetersizliğiniz olduğu için ek bir doz aldıysanız, üç doz Moderna veya Pfizer aşısından oluşur. 

 

 

Ohio Sağlık Departmanı ile grafiğini paylaştığı için Clark County Birleşik Sağlık Bölgesi'ne 
teşekkür ederiz. 

 

 

COVID-19** TEMASLISIYSANIZ NE 
YAPMALISINIZ? 

 

Aralık. 30, 2021 

• Son maruziyetten 

sonra beş gün evde 

kalın ve sonraki beş 

gün boyunca diğer 

insanların yanında 

maske takın. 

• Beşinci gün test 

yaptırın. 

• Semptom geliştirirseniz 

veya test sonucunuz 

pozitif ise evde kalın. 
• Johnson & Johnson aşısının ilk basamağını* iki 

aydan daha uzun bir süre önce olduysanız ve 

hatırlatma dozu olmadıysanız. 

 
 

 

• Aşı olmadıysanız veya yalnızca bir doz Pfizer veya 

Moderna olduysanız. 

 
 

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html 
 

veya 

• Pfizer veya Moderna aşısının ilk basamağını* altı 

aydan daha uzun bir süre önce olduysanız. 

 

 

Aşı olmadıysanız veya aşılarınız güncel değilse 

 5 
gün 
için 

veya 

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1227-isolation-quarantine-guidance.html

