
Irtibat kuran kişiler için anketformu– SARS COV – 2 (Corona-Virus) Tarihi: 

Soyadı: doğum tarihi: Yaş: 

Adı:   cinseyet: (lütfen bir kutuya girin)   erkek/kadın 

Adres: 
posta

kodu: 

Tel. + e-posta:     

bölge  şehir

Kişinin adı, yeri, risk alanı: 
(örneğin Max Mustermann,  XY, İtalya / Çin vb.) 

İlgili kişinin son temas günü:

En azından 15dk.ile temas halinde 2 m'den daha az mesafede doğrulanmış 
durum, veya solunum sekresyonları ile temas tükürük  temasının yanı sıra

Onaylanmış bir dava ile temasa geçmek 2m'den daha uzak bir mesafeden 15 
dakikadan daha az bir süre için, Riskli bir bölgede / bölgede veya koruyucu 
ekipmansız sağlık personeli 2 metreden fazla mesafede

Koruyucu ekipmana sahip sağlık personeli 2 metreden kısa mesafede

Kategori 1 

Kategori 2 

Kategori 3 

evet                   hayır 

semptom başlangıcı / gün: Semptom tipi: 
(örn. öksürük, burun akıntısı, ateş, boğaz ağrısı veya hiçbiri) 

Semptomların yoğunluğu:

az orta derecede güçlü Lütfen numara
girin  

☐ Kardiyak hastalar (örn. koroner kalp hastalığı)
☐ akciğer hastaları (örneğin astım, kronik bronşit)
☐ Kronik karaciğer hastalığı olan hastalar
☐ Diyabetes mellituslu hastalar (diyabet)
☐ Kanserli hastalar
☐ Zayıf bağışıklık sistemi olan hastalar (HIV / AIDS dahil)

Nur vom Gesundheitsamt auszufüllen: 
SurvNet:       LineList:  Labor / Abstrich: _ 

Lütfen kanıtlanmış veya şüphelenilen bir enfeksiyon kaynağı ile temas kurduğunuz formu 
belirtin:

Lütfen hangi kategoriye gireceğinizi işaretleyin ve gerekçelendirin: 

Bir koronavirüs enfeksiyonunun karakteristiği grip semptomlarından muzdarip misiniz? Lütfen
bunları tanımlayın ve belirtilerinizin şiddetini kontrol edin (0 - 10).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lütfen sahip olduğunuz tüm altta yatan hastalıkları işaretleyiniz

son çalışma gününüz: 

Iş yeri (Tel. + e-posta):



Lütfen formu İkamet yerinizden sorumlu 
sağlık ofisi.

Formu doldurmak için ilgili düğmeyi kullanabilirsiniz 
doğrudan posta ile gönder.

https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/
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