
 

 

 

 

 

HASTANIN ADI SOYADI: 

T.C: 

 

 

 

SAYIN HASTAMIZ LÜTFEN BU BELGEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ 

1. 14 günlük sürede evde kalmanız gerekmektedir. 

 2. Ev dışına çıkılmasının mutlak gerektiği durumlarda başka kişi/kişiler ile aynı ortamın paylaşılmasının 

zorunlu olduğu hallerde tıbbi(cerrahi) maske takmanız gerekmektedir. 

 3. Evde bulunduğunuz süre boyunca semptomunuzun ortaya çıkması durumunda 112 Acil Sağlık 

Hizmetlerini aramanız gerekmektedir. 

 4. Ev halkına bulaşma riskini önlemek için takipli kişiler mümkünse buradaki diğer kişilerden farklı bir 

odada, mümkün değil ise iyi havalanan bir odada oturmalı, diğer kişilerden en az 1 metre uzakta olmalı ve 

tıbbi maske takmalısınız, maskenin nemlenmesi halinde yenisi ile değiştirmelisiniz. 

5. Eve, ziyaretçi kabul etmeyiniz. Ellerinizi sık sık su ve sabunla yıkayınız. 

Evde izleme ilişkin yukarıda belirtilen talimatlara uyacağımı taahhüt ederim 

* Talimatlara aykırı hareket etmem durumunda 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 284. maddesinde 

yer alan ‘66 ve 67. maddelerde zikredildiği üzere sari hastalıklar hakkında tetkikatta bulunmaya salahiyettar 

memurlara muhalefet eden kimseler TCK'nın 195. maddesi mucibince cezalandırılır' hükmü ve TCK'nın 

‘Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' başlıklı 195. maddesinde yer alan ‘Bulaşıcı 

hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına 

alınmasına dair alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' hükümleri 

kapsamında, hakkımda Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı hususunda tarafıma 

bilgilendirme yapılmıştır.  

BU BİLGİLENDİRME SONRASINDA EVDE İZLEM UYGULAMASINI KABUL EDİYORUM. 

EVDE İZLEME İLİŞKİN TALİMATLARA UYACAĞIMI TAAHHÜT EDERİM. AKSİ DURUMDA 

EVDE İZLEMİN SONLANDIRILARAK YETKİLİLERCE BELİRLENECEK YERDE (hastane, 

çadır vb) İZOLASYON UYGULAMASINI AÇIKÇA BEYAN VE KABUL EDİYORUM. 

 

TARİH: ……/……/20….                SAAT:……… 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Yukarıdaki alana  kendi el yazınız ile okudum anladım onaylıyorum, bir nüshasını elden teslim aldım 

yazarak imzalayınız. 

 

Bilgilendirme yapanın (Doktor)                                             Bilgilendirme Yapılan Hasta/Yakını 

Adı soyadı-İmza     Adı soyadı-İmza      

 

 
Not : Hasta 18 yaşından küçükse, bilinci kapalıysa yada imza yetkisi yoksa, onay velisi tarafından yapılır. 

Bu form 2 nüsha doldurulur, bir nüsha hastaya verilir. 

 

 

COVİD-19’A İLİŞKİN SEPTOMU BULUNAN OLASI VAKALARIN 

EVDE İZLEM BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ  
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