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COVID-19 kapsamında kişilerin tanı ve tedavi vaka ve temaslı kişiler belirlenen süreler
dahilinde izolasyona alınmakta ve izlemleri yapılmaktadır.
Söz konusu kişilerin izlemleri; aile hekimlerine kayıtlı olan kişilerin izlemleri aile
hekimleri tarafından aile hekimine kayıtlı olmayan kişilerin izlemleri ilçe sağlık müdürlükleri
veya Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları tarafından yapılmaktadır.
Temaslı olarak İzolasyon sürecinde olan kişilerden çalışanların işgörmezlik raporları Z
03.8 ve Z 03.9 ICD 10 Tanı kodu kullanılarak aile hekimleri tarafından verilmektedir. Kesin
vaka veya semptomu olan ancak PCR sonucu negatif gelen olası vakalardan tedavi başlanan
ve izole olması gerektiği düşünülen çalışanların raporları ise U 07.3 ICD 10 tanı kodu
kullanılarak hastanelerde hastaları muayene eden hekimler veya aile hekimleri tarafından
verilmektedir.
HSYS ve FITAS programlarında yapılan düzenleme ile birlikte mevcut uygulamaya
ek olarak filyasyon ekipleri tarafından da çalışan vaka ve temaslılarına rapor verilebilecektir.
Hastaneye başvuran, sonuçları hastane tarafından değerlendirilen ve tedavisi başlanan
veya hastane yatışı olan kişinin raporu, izolasyon süreleri ve hastanın mevcut durumu dikkate
alınarak hastanede görev yapmakta olan hekimler tarafından verilecektir.
Hastane yatışı olmayan vakalar veya semptomu olup da sonucu negatif olarak gelen
ancak ilaç başlandığı halde hastane tarafından rapor verilmemiş kişiler veya temaslı kişilerin
iş görmezlik raporu izolasyon süreleri dikkate alınarak aile hekimleri veya filyasyon ekipleri
tarafından verilecektir.
Bu işgörmezlik raporları kişinin izolasyon sürelerindeki uygulama dahilinde numune
verdiği gün sıfırıncı gün kabul edilerek bir sonraki günden itibaren başlayacak şekilde
verilecektir.
Temaslı olarak izolasyonda olan kişilerin raporları ise, son temas tarihleri sıfırıncı gün
kabul edilerek bir sonraki günden itibaren 14 gün olacak şekilde hesaplanacak ve kalan gün
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sayısı üzerinden verilecektir.
Numune verdikten sonra evde izole olup bekleyen ancak sonucu negatif çıkan çalışan
kişilere, sonucun aynı gün çıkmaması durumunda geçen süreye dair rapor, kişinin talep etmesi
üzerine filyasyon ekipleri tarafından verilebilir.
Raporun filyasyon ekipleri tarafından verilmesi durumunda; vaka ve temaslıların
raporları hekimli (Diş hekimleri hariç) filyasyon ekipleri tarafından verilecektir. Eğer ilçede
hekimli filyasyon ekibi yok ise ilçede belirlenen bir koordinatör hekim tarafından filyasyon
ekiplerinin bildirimi üzerine yine FITAS veya HSYS üzerinden rapor düzenlenebilecektir.
Uygulamaların yukarıda belirtilen açıklamalar dahilinde yapılması ve tüm sağlık
kurumlarına konu ile ilgili bilgilendirilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
Doç. Dr. Fatih KARA
Bakan a.
Genel Müdür
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