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COVID-19 karar ağacı   
OSB, RIVM kurallarına dayalı olarak bu karar ağacının oluşturulmasına yardımcı oldu. Bu 
ağaca dayalı olarak, (yetişkin) çalışanlar işe gelip gelemeyeceklerini değerlendirebilirler. 
Bu karar ağacının temel prensibi, altta yatan bir hastalığı olmayan, normal sağlığa sahip 
çalışanlarla birlikte çalışmaktır.

Ev arkadaşları, aile üyeleri ve kardeşler karar ağacına ayrı ayrı bakmalıdır.  
OSB, yeni yönetmeliklere dayalı olarak gerekmesi durumunda karar ağacında 
düzenleme yapacaktır. En güncel sürümü şu adresten indirebilirsiniz: www.osb.nl

GGD’ye şu numaradan 
ulaşabilirsiniz:

0800 – 1202

Şu anda, evde herhangi bir kişide 
korona var mı?

Evinizde yaşayan kişilerden birinde ateş (380 veya üzeri) 
ve/veya nefes darlığı veya diğer korona belirtileri var mı?

Test sonucu ve sonrası?
Evinizde yaşayan kişilerden birinde ateş (380 veya üzeri) 
ve/veya nefes darlığı ve korona belirtileri var mı? Genel 
olarak, şu şekilde ilerler:

Pozitif
Size veya evinizde yaşayan kişilerden birine korona 
bulaşmış. GGS talimatlarını izleyin.

Negatif
Koronalı değilsiniz.

Belirtilerin tümü geçmiş olmasa bile işe (geri) 
dönebilirsiniz (hâlâ karantina süresinin içinde 
değilseniz).

Ne kadar süreyle evde kalmalısınız?
Ne kadar süreceği ve kuralların ne olacağı duruma 
bağlıdır. GGS talimatlarını izleyin. Korona nedeniyle 
kendi kendine karantina (evde kalma) ile ilgili 
Rijksoverheid web sitesini ziyaret edin.

Karar ağacını inceledikten sonra hâlâ sorularınız 
veya şüpheleriniz mi var? GGD enfeksiyon doktoruyla 
görüşün. Ayrıca Rijksoverheid’in korona ile ilgili ulusal 
bilgi numarasını da arayabilirsiniz:

0800 - 1351 (ücretsiz, 08:00 - 20:00)
Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: 
www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

İşe gidebilirsiniz Karantina süresinin 
ardından işe geri 
dönebilirsiniz

Aşağıdak belirtilerden bir veya daha fazlasını taşıyor 
musunuz?

• ateş (380 veya üzeri)
• soğuk algınlığı belirtileri (tıkalı burun, nezle, hapşırma, 

boğaz ağrısı)
• öksürük
• nefes darlığı
• ani koku/tat duyusu kaybı (burun tıkanıklığı olmadan)

Koronalı bir kişiyle yakın temas içinde misiniz? Veya 
yakın zamanda turuncu/kırmızı seyahat bildirimi olan 
bir ülkeden geldiniz mi? (Bunu şu adresten kontrol 
edebilirsiniz: www.nederlandwereldwijd.nl) Veya 
Coronamelder-uygulamasında bir bildirim aldınız mı?

HAYIR

HAYIR

HAYIR

EVET

EVET

EVET  ON GÜN KENDI KENDINE KARANTINA

On gün içinde belirti gösterdiniz mi?HAYIR

EVET

EVET

HAYIR

Evde kalın. Belirti taşıyorsanız 
test yaptırın. Test sonucu alınana 
kadar ev arkadaşları da evde 
kalmalıdır. GGD ile iletişime 
geçin.


