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İş yerinde COVID-19 şüphesi olan ya da
COVID-19 hastası olduğu doğrulanmış
kişiler olması durumunda davranış
şekilleri
Andrey Popov– stock.adobe.com

Lütfen COVID-19 hastalığının belirtileri olabilecek semptomları ciddiye alın. Sizi,
iş arkadaşlarınızı ve temas halinde olduğunuz diğer herkesi korumak için erken
teşhis ve doğru hareket etmek önemlidir.
COVID-19 hastalığının olası semptomları
•
•
•
•

Öksürük
Ateş
Yeniden baş gösteren nefes darlığı
Daha geniş bilgilere Robert Koch Enstitüsünden erişebilirsiniz.

COVID-19 hastalığından şüpheleriyorsanız yapmanız gerekenler:
• Lütfen evde kalın ve işvereninize haber verin.
• Telefonla aile doktorunuza ya da sorumlu sağlık çalışanlarını arayın (İhtiyacınız olan
bilgileri https://tools.rki.de/PLZTool/ adresinden erişebilirsiniz). Tıbbi açıdan sorumlu
kişilere 116117 numaralı hattan ya da www.116117.de adresinden erişebilirsiniz.
Bu kanallardan bilgi alabilir ve daha sonraki adımlar için yönlendirilebilirsiniz.

• Hasta olduğunuz onaylanırsa veya önlem olarak karantinaya gönderilirseniz,

lütfen davranışsal önlemlere kesinlikle uyun ve diğer prosedürü işvereninizle
koordine bir şekilde ilerletin.

Enfekte bir kişiyle temas kurduysanız:
• Her şeyden önce, enfeksiyon riskinin sizin için ne kadar yüksek olduğu ve başka hangi
önlemlerin gerekli olduğu konusunda tıbbi bir değerlendirme yapılmalıdır.

• Bu gerçekleşene kadar diğer kişilerle bağlantılarınızı sınırladığınızdan emin olun.
İşvereninizi bilgilendirin ve daha sonraki prosedürün ne olduğunu paylaşın.

• Sorumlu sağlık çalışanlarını arayın (İhtiyacınız olan bilgileri https://tools.rki.de/PLZTool/

adresinden erişebilirsiniz). Yetkililer bir önlem olarak evde kalmanız talimatını verirlerse,
bunun sizin açınızdan hangi ekonomik sonuçlar doğurabileceğini işvereninizle görüşün.
Not: Ücret almaya hak kazanma durumu yalnızca EfZG (Ücret Almaya Devam Etme
Yasası), Bölüm 3 uyarınca hastalık nedeniyle çalışamama durumunda ortaya çıkar.

• Charité Korona uygulaması hakkında daha fazla bilgi edinin. Uygulamada durum ile

ilgili riskleri ve gerekli davranışsal önlemleri daha iyi nasıl değerlendireceğiniz hakkında
bilgi bulabilirsiniz.

Şirkette ve inşaat alanlarında enfeksiyon riskini en aza indirme:
• Mesafe kurallarına uyun.

Mesafe koymanın mümkün olmadığı durumlarda maske takın.

• Hijyen kurallarına daima uyun. Ellerinizi sabunla yıkamaya, öksürürken ve hapşırırken
dirseklerinizin içini kullanmaya özen gösterin.
Daha geniş bilgilere www.bgbau.de/coronavirus adresinden erişebilirsiniz
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