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Temaslı kişiler takibi ne işe yarar?
Bir kişi Covid-19’a yakalandığında, bu kişinin yakın zamanda yoğun temasta olduğu kişileri tespit edebilmek
çok önemlidir. Çünkü bu kişiler de hastalığa yakalanma riski taşımaktadır. Bu durumda, Brüksel Bölgesi Temaslı
Kişiler Takip Merkezi, tespit edilen kişileri telefonla arayarak veya evlerinde ziyaret ederek onlara, çevresindeki
insanları enfekte etmekten kaçınmak için ne yapmaları gerektiğine dair tavsiyelerde bulunur.
Temaslı kişiler takibi aracılığıyla virüsün bulaş zincirini kırarak salgında ikinci bir dalga oluşmasını birlikte
önlemeye çalışıyoruz. Tabi ki elleri düzenli olarak yıkamak, sosyal mesafeye dikkat etmek ve bunun mümkün
olmadığı durumlarda maske takmak gibi hijyen ve korunma kurallarına uymaya devam edilmesi çok önemlidir.
Temaslı kişiler takip sistemi yeni bir uygulama değildir. Brüksel Bölgesinde, Cocom (Ortak Topluluk Komisyonu),
bu takibi kızamık ve tüberküloz benzeri diğer bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla zaten uzun
yıllardır uygulamaktadır.

Hasta mısınız? Evde kalın ve doktorunuzu arayın
Öksürük, göğüste ağrı, ateş, koku veya tat kaybı gibi şikayetleriniz mi var?
Koronavirüs taşıyıcısı olabilirsiniz.
ÂÂ Semptomlar ortaya çıkar çıkmaz diğer insanlarla temasınızı kesin ve
evde kalın.
ÂÂ Aile hekiminize telefon edin. Hekiminiz, size tavsiyelerde bulunacak ve
test yapılıp yapılmayacağını ve yapılacaksa nerede yapılacağını bildirecektir.
Aile hekiminiz yoksa 1710’u arayın.
ÂÂ Aile hekiminiz, testinizin sonucu ve alınacak önlemler hakkında sizi
bilgilendirecektir. Testiniz pozitif ise aile hekiminiz, testin sonucundan sizi
haberdar etmeden önce temaslı kişiler takibini hızlı bir şekilde başlatabilmek
için yetkili kurumları bilgilendirecektir.
ÂÂ Semptomlarınızın ortaya çıkmasının iki gün öncesinden başlayarak
kendinizi izole ettiğiniz ana kadar iletişime geçtiğiniz kişilerin listesini
hazırlayın. Aynı zamanda bu kişilerin telefon numaralarını, adreslerini ve
e-postalarını da not edin.

Sizinle aynı evi paylaşan kişiler de evde kalmalıdır
Aile hekiminiz, Covid-19 taşıyıcısı olduğunuzdan şüphelenirse semptom göstermeseler bile sizinle aynı evi
paylaşan kişiler de evde kalmalıdır. Sizinle uzun süredir yakın temas hâlinde oldukları için, onların da enfekte
olma riski yüksektir.

Telefon üzerinden veya eve ziyaret yoluyla
irtibata geçildiğinizde ne olacak?
Doktorunuz veya virüs testiniz Covid-19 taşıyıcısı olduğunuzu mu belirtiyor?
Bu durumda temaslı kişiler takibi başlar (*)!
ÂÂ Çağrı merkezinden bir çalışan sizi arayacak. Meşgulseniz bu görüşme
için başka bir zaman ayarlayın.
ÂÂ Çağrı merkezi çalışanı, sağlık durumunuz ve yakın zamanda iletişime
geçtiğiniz insanlarla ilgili size sorular soracak. Dilerseniz siz de aklınıza
takılanları sorabilirsiniz.
ÂÂ Bulaşma riskini daha iyi değerlendirmek amacıyla belirttiğiniz her kişiyle ilgili ne kadar süre temas
hâlinde olduğunuz ve aranızdaki mesafe hakkında sizden bilgi istenecek.
ÂÂ Çağrı merkezi çalışanına olabildiğince açık ve eksiksiz cevaplar vermeniz önemlidir. Virüsün başkalarına
bulaşmasını önlemek için işbirliğiniz hayati önem taşımaktadır!
(*) Aile hekiminiz, sağlık durumunuza bağlı olarak, test sonucunuz gelmeden önce de temaslı kişi takibini
başlatabilir.

Sizinle irtibata geçecek kişiler hakkında
ÂÂ Sizinle yetkili kamu kurumlarınca görevlendirilmiş kişiler irtibata geçecektir. Brüksel Bölgesinde bu
yetkili kurum Cocom yani Ortak Topluluk Komisyonu’dur.
ÂÂ Çağrı merkezi çalışanı sizi sadece 02 214 19 19 numarali hattan arayacak veya size 8811 numaralı
hattan SMS gönderecektir. Lütfen, bu numaraları not edin!
ÂÂ Çağrı merkezi size telefonla ulaşamazsa çağrı merkezinden bir çalışan evinize gelecektir.

Temaslı kişiler için tavsiyeler
Çağrı merkezi, virüs bulaşmış bir kişiyle temasta bulunan ve irtibat bilgileri verilen herkesi arar veya evini ziyaret
eder. Bu kişiler, çevresindekileri enfekte etmemeleri için uygulanacak önlemler konusunda bilgilendirilecektir.
Virusu onlara bulaştırma riski taşıyan kişinin kimliği asla açıklanmayacaktır.

Maske
takın

Sosyal mesafe
kurallarına uyun

Ellerinizi
yıkayın

Gizlilik ve kontrolden muafiyet
ÂÂ Bize vereceğiniz bilgiler, sadece, son iki hafta içinde temasta olduğunuz kişilere sağlıkları ile ilgili
tavsiyelerde bulunmak için kullanılacaktır.
ÂÂ Sizi arayacak veya evinizde ziyaret edecek kişi, verilerinizi tam bir gizlilik içinde ve özel hayatınıza
mutlak saygı gösterecek şekilde koruyacaktır.
ÂÂ Bilgileriniz, devlet tarafından alınan önlemlere uygun davranıp davranmadığınızın kontrolü için
kullanılmayacaktır. Bilgileriniz; emniyet birimleri ya da mahkemeler ile paylaşılmayacaktır.
ÂÂ İletişime geçtiğiniz temaslı kişiler listesi, takipten sorumlu servis dışında hiçbir kimsenin erişimine
sunulmayacak; işvereniniz, meslektaşlarınız, aileniz veya polis bu bilgilere erişemeyecektir.
ÂÂ Kimliğiniz, temas ettiğiniz kişilerden saklanacaktır. Kimse, sizin listeyi verdiğinizden haberdar
olmayacaktır.
ÂÂ Bunun tek istisnası, virüsü kaptıktan sonra okul veya huzurevi gibi çok fazla insanın bulunduğu bir
kuruma gitmeniz durumunda geçerlidir. Bu durumda, hastalığın tekrar baş göstermesini engellemek için
sorumlu doktorla birlikte ve tam gizlilik içinde alınacak önlemler incelenecektir.

Sorularınız mı var?
 Covid-19 hakkındaki sorularınız için: www.info-coronavirus.be
ya da 0800 14 689
 www.coronavirus.brussels
 Hastaysanız ve aile hekiminiz yoksa 1710’u arayın
Temaslı kişiler takibinin muhatabı olmanız durumunda size sadece
02 214 19 19 numaralı telefon hattı üzerinden veya 8811 numaralı SMS
aracılığıyla ulaşılacaktır.
VİRÜSÜ DURDURMAMIZ İÇİN BİZE YARDIM EDİN, TEMASTA OLDUĞUNUZ KİŞİLERİ BİZE SÖYLEYİN!

