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Karantinaya alınan kişiler için talimatlar

Karantina ne anlama geliyor?
Koronavirüs salgınını kontrol altına almak için virüse maruz kalanlar karantina altına alınabilir.
Karantina önlemleri ile enfeksiyon zincirlerini keserek Finlandiya'daki salgını geciktirmek için
çalışıyoruz.
Bulaşıcı Hastalıklar Kanunu'na göre (1227/2016), kentteki veya bir hastane bölgesindeki
bulaşıcı hastalıklardan sorumlu doktor, ileri derecede bulaşıcı bir hastalığa sahip olan ve sahip
olduğu düşünülen bir kişiyi karantinaya alabilir.

Karantina önlemleri evde alınabilir mi?
Genellikle karantina önlemleri evde alınabilir. Öte yandan, aynı evde 60 yaşın üzerinde kronik
rahatsızlığı olan bir kişi bulunuyorsa, başka düzenlemeler söz konusu olabilir. Çünkü
karantinaya alınan bir kişi enfekte olmuş olabilir ve tedavi görmeden önce başkalarına da
hastalığı bulaştırabilir. Koronavirüs enfeksiyonu özellikle yaşlılar ve kronik bir rahatsızlığı olanlar
için ciddi bir tehlike oluşturabilir.

Karantinaya alınan bir kişi dışarı çıkabilir veya alışveriş yapabilir mi?
Karantinaya alınan bir kişi, aile dışındaki kişilerle yakın temastan kaçınmaya çalışmalıdır. Başka
insanlarla fiziksel temas kurmadan dışarıya çıkabilirsiniz. Karantinaya alınan bir kişi işe, okula,
gündüz bakım ünitesine veya alışverişe gidemez, çünkü bu tarz yerlerde yakın temastan
kaçınmak zordur.

Aile üyeleri neden karantina altına alınmıyor?
Aile üyeleri, karantina altına alınan kişinin aksine, enfekte olmuş bir kişi ile yakın temas halinde
olmadıkları için karantina altına alınmaz. Belirtileri olmayan ancak yine de karantina altına
alınmış bir kişinin aile üyeleri başkalarına hastalık bulaştıramaz.
Eğer enfekte olan kişiyle temas kuran kişi hastalık belirtileri gösterirse, koronavirüs testi
yapılacaktır. Test sonuçlarına göre, gerek görülürse karantina süresi uzatılacaktır. Bundan
önce, aile üyeleri de hastalığı başkalarına bulaştırmayacaktır.

Karantina altındaki çocukların okul dersleri nasıl gerçekleştirilecek?
Bir çocuk evde karantina altında ise, çocuğun okulu derslerin nasıl organize edileceğine dair
talimatlar verecektir.
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Karantina sırasında gelir kaybı tazminatını kim sağlar?
Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için işe gitmemeniz emredilmişse, bulaşıcı hastalığa
bağlı hastalık ödeneği alacaksınız. Çalışmak için herhangi bir sağlık engeliniz olmasa bile,
bulaşıcı bir hastalık nedeniyle hastalık ödeneği alabilirsiniz. Hastalık ödeneği, 16 yaşından
küçük bir çocuğa bakmakla yükümlü olan ve karantina altına alınan bu sebeple de karantina
devam ederken sağlayıcının çalışmaya devam etmesinin mümkün olmadığı durumlarda verilir.
Karantinaya ilişkin resmi bir karar karantina altına alınan kişiye gönderilir ve karar hastalık
ödeneği başvurusuna eklenir.
Kela'dan hastalık ödeneği hakkında daha fazla bilgi için:https://www.kela.fi/web/en/newsarchive/-/asset_publisher/lN08GY2nIrZo/content/sickness-allowance-on-account-of-aninfectious-disease-provides-loss-of-income-compensation-for-persons-placed-in-quarantine]

Karantinaya alınan bir kişi bazı belirtiler gösterirse ne yapılmalı?
Karantinaya alınan kişiler, olası belirtilerin gelişimini takip etmelidir.
Karantinaya alınan kişi bazı solunum yolu rahatsızlığı belirtileri gösterirse (ateş, öksürük, boğaz
ağrısı, hırıltılı solunum veya nefes darlığı), Helsinki Koronavirüs yardım hattını şu numaradan
aramalıdır: 09 310 10024 (Pazartesi–Cuma 7–16). Bu saatler dışında belirtiler gösteren kişilerin
HUS Tıbbi Yardım hattını araması tavsiye edilmektedir: 116 117. Sağlık uzmanları test
uygulanma ihtiyacını bireysel olarak değerlendirecektir.

Karantina ile ilgili sorularda kime başvurmalıyım?
Karantina ile ilgili sorularda Helsinki Şehri Epidemiyoloji Birimi ile iletişime geçebilirsiniz: 09 310
51222 hafta içi 9-15 saatleri arasında.
Ayrıca bakınız:
Helsinki Şehrindeki koronavirüs haberleri.
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