GÖRÜŞME
ARAŞTIRMASI

Görüşme araştırması: hep birlikte corona virüsüne karşı.
Sadece sizin yardımınızla görüşme araştırması iyi yapabiliriz.

1 GÖRÜŞME ARAŞTIRMASI NASIL GERÇEKLEŞIR?
−

Corona virüsünden dolayı hasta mısınız?

−

Sizi 02 214 19 19 numaralı telefondan arayacaĝız.

−

Size, etrafınızdaki hangi kişilerle görüştüĝünüzü soracaĝız.

−

Bu kişilere telefonla ederiz ya da ziyarete gideriz.

−

Kendilerine tavsiyelerde bulunarak başka kişilere hastalıĝın bulaşması engellenir.

GÖRÜŞME ARAŞTIRMASI NEDEN ÖNEMLI?
Görüşme araştırması yaparak COVID-19’un yeniden yayılmasını önlemeyi amaçlıyoruz. Bu araştırma,
corona virüsünün kontrol altında kalmasına yardımcı oluyor.

GÖRÜŞME ARAŞTIRMASI YENI BIR YÖNTEM MI?
Görüşme araştırması yeni deĝil. Flaman hükümetinin Bakım ve Saĝlık Acentası (Agentschap Zorg en
Gezondheid) bu uygulamayı uzun süredir tüberküloz gibi başka hastalıklar için de uyguluyor.

2 HASTALIK ANINDA EVDE KALIN VE DOKTORU ARAYIN.
Öksürük, göĝüste aĝrı, koku ve tat alma kaybı ve yüksek ateş gibi şikayetleriniz mi var?
Belki size corona virüsü bulaşmıştır.
1. Hemen evde kalın. Kendinizi izole edin ve başka kişilerle görüşmeyin.
2. Ev doktorunuzu arayıp ondan tavsiye alın. Doktorunuz size COVID-19 testi yapılmasının gerekip
gerekmediĝini ve bunu nerede yaptırabileceĝinizi söyler.
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3. Ev doktorunuz görüşme araştırmasının çabuk yapılmasını saĝlayabilir.
4. Kendinizi izole ettiĝiniz günden önceki 2 gün içerisinde belirtileriniz varken kimlerle görüştünüz?
Bu kişilerin adını, telefon numarasını, doĝum tarihini ve e-mail adresini not edin.

COVID-19 TESTININ SONUCU
Ev doktorunuz test sonucunu bildirmek için sizi arayacaktır.
−

Sonuç ‘negatif’ mi? O halde size corona virüsü bulaşmamış. Evde kalmanıza gerek yok.

−

Sonuç ‘negatif’ ancak ev doktorunuz testle ilgili bir problem olduĝunu mu düşünüyor? O halde
evde kalın.

−

Sonuç ‘positif’ ve size corona virüsü mü bulaşmış? O halde hasta olduĝunuz müddetçe evde
kalın. Bunu belirtilerinizin başlamasından sonra en az 7 gün yapın. Evinizde kalan diĝer kişilerin
de evde kalması gerekiyor. Onlara da virüsün bulaşmış olma riski büyük.

3 GÖRÜŞME ARAŞTIRMASI: BIR DEVLET GÖREVLISI SIZI
ARAYACAK YA DA ZIYARETINIZE GELECEKTIR.
Test sonucunuz veya doktorunuz COVID-19 hastalıĝına yakalandıĝınızı mı belirtiyor? Araştırma hemen
başlar.
1. Bir devlet görevlisi sizi arayacaktır. Uygun deĝil misiniz? O halde başka bir gün için sözleşin.
2. Görevli size bir kaç soru soracaktır:
o Kimlerle görüştünüz?
o Görüşmeniz ne kadar uzun sürdü?
o Görüşmeniz hangi mesafe aralıĝında sürdü.
Bu şekilde görevli görüştüĝünüz kişilerin risk altında olup olmadıĝını tespit eder. Kendiniz de soru
sorabilirsiniz.
3. Mümkün olduĝunca cevaplarınızı tam olarak verin. Bu şekilde başka kişiler hastalanmamış olur.

SIZI KIM ARAYACAK?
−

Bir devlet görevlisi:
o

Flaman bölgesinde Agentschap Zorg en Gezondheid kurumu
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−

o

Brüksel’de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie kurumu

o

Valon bölgesinde Agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ).

Görevliler sizi her zaman 02 214 19 19 telefon numarasından arayacaktır. 8811 numarasıyla da
mesaj gönderirler. Kendiniz bu numarayaı tekrar arayamazsınız.

TELEFON ETMEK MÜMKÜN DEĜIL MI?
Telefonda sorulara cevap vermek zor mu? O halde birisi sizi evinizde ziyaret etmeye gelir.

4 SIZINLE GÖRÜŞMÜŞ OLAN KIŞILERE NE GIBI TAVSIYELERDE
BULUNUYORUZ?
Sizinle görüşmüş olan kişilere telefon eder ya da onları ziyaret ederiz.
Başka kişilere hastalıĝı bulaştırmamaları için neler yapmaları gerektiĝini anlatırız. Onlara sizin isminizi
vermeyiz.

GÖRÜŞMÜŞ OLDUĜUM HANGI KIŞILERE BULAŞMA RISKI YÜKSEK?
Birisiyle uzun süredir ve yakın mesafeden görüştünüz mü? Bu kişi ev halkından birisi mi veya işyerinizde
yanınızda oturan bir personel mi ya da okuldan en iyi arkadaşınız mı? O halde bu kişiye şu tavsiyelerde
bulunuyoruz:
−

14 gün evde kalın.

−

Dışarıya sadece mecbur kaldıĝınızda çıkın. Örneĝin: eczaneye, doktora ve markete gitmek için. Her
zaman maske kullanın.

−

Kendi bahçenize ve terasınıza çıkabilirsiniz.

−

Başka kişilerin içeri girmesine izin vermeyin.

−

Ateşinizi günde iki kez ölçün.

−

Öksürüĝünüz, yüksek ateşiniz veya başka belirtileriniz mi var? Hemen ev doktorunuzu arayın.

−

İşiniz gereĝi 65 yaş üstü gibi hassas kişilerle sıkça görüştünüz mü? Ve 12 gündür evde misiniz? O halde
ev doktorunuz sizin testinizi yapar. Bu, belirtileriniz olmasa bile yapılır.
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HANGI KIŞILERE HASTALIĜIN BULAŞMA RISKI DÜŞÜKTÜR?
Görüşmeniz uzun sürmedi ve yakın mesafeden gerçekleşmedi mi? Bu kişilerin evde kalması gerekmiyor.
Şu kurallara uymaları gerekiyor:
−

Fiziksel temaste bulunmayın veya bunu azaltın.

−

14 gün boyunca herkesten 1.5 metre mesafede durun.

−

Dışarı mı çıkacaksınız? Aĝız ve burnunuzu her zaman aĝız maskesiyle koruyun. Bu şekilde
çalışabilir ve okula gidebilirsiniz.

−

Ellerinizi sıkça ve iyice yıkayın.

−

Öksürüĝünüz, yüksek ateşiniz veya başka belirtileriniz mi var? Hemen ev doktorunuzu arayın.

5 VERDIĜINIZ BILGILERLE NE YAPILIYOR?
−

Bu bilgileriniz saklı kalıyor ve özel kişilik haklarınıza saygı gösteriliyor.

−

Bu bilgileri sadece kendinizi izole ettiĝiniz günden önceki 2 gün içerisinde belirtileriniz varken
görüştüĝünüz kişilere tavsiyede bulunmak için kullanıyoruz.

−

Bu bilgileri devletin almış olduĝu tedbirleri uygulayıp uygulamadıĝınızı kontrol etmek için
kullanmıyoruz.

−

İsminiz saklı kalır. Görüştüĝünüz kişilere isminiz verilmez.

−

Görüştüĝünüz kişilerin listesini sadece görüşme araştırması yapan birim görebilir.

−

İşvereniniz, is arkadaşlarınız, aileniz, polis veya başka devlet kurumları görüştüĝünüz kişilerin
listesini hiç bir zaman göremez.

−

Okul veya yaşlı bakım yurdu (woonzorgcentra) gibi bir çok kişinin bulunduĝu yerlere gittiniz mi?
Doktor ile gizlilik içerisinde neler yapılması gerektiĝini konuşuruz.
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6 GÖRÜŞME ARAŞTIRMASI ILE ILGILI SORULARINIZ MI VAR?
−

www.info-coronavirus.be

−

www.zorg-en-gezondheid.be/contactonderzoek

−

0800 14 689
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