MPV temaslı izleme kılavuzu: Temaslıların sınıflandırılması ve aşılama için takip ve tavsiyelerini içerir. Bu kılavuz,
kanıtlanmış maymun çiçeği vakalarının temaslılarının risk değerlendirmesi ve takibi için ilkeler sağlar. Uygun izolasyon
tavsiyesi ve aşının sunulduğundan emin olmak için temaslıların risk değerlendirmesini ve kategorize edilmesini
desteklemeyi amaçlamaktadır.
MPV hakkında daha fazla bilgi çevrimiçi olarak
( https://www.gov.uk/guidance/monkeypox ) mevcuttur.

Maruz kalma riski
kategorisi

3

Korunmasız
doğrudan veya
yüksek riskli
çevresel temas

Tanım
Uygun KKE1 giyilmeden
hasarlı deri veya
mukozanın,
Monkeypox vakasının
(bir kez semptomatik),
vücut sıvılarına veya
potansiyel olarak
bulaşıcı materyaline
(giysi/yatak takımı )
doğrudan maruz
kalması
Bu içerikte:
• Kirlenmiş odaların
temizlenmesinden
kaynaklanan
damlacıkların veya
tozun solunması

Risk

Gözetim

KKE (Kişisel Koruyucu
Ekipman) için tavsiye

Aktif izleme

Göz, burun veya ağız ile temas
eden vücut sıvısı

Bilgi ve iletişim
numarasını
sağlayın

Yüksek

Son
maruziyetten
sonra 21 gün
boyunca temaslı
günlük iletişim
İşten uzaklaşma
dahil 21 gün
boyunca
izolasyon

Örnek senaryolar

Kullanılmış iğne, delici kesici
alet yaralanması
İdeal olarak 4 gün içinde
(maksimum 14 güne
kadar) MVA-BN aşısı
(Imvanex®) önerin

Uygun solunum KKE1 ’ ı
olmadan aerosol üretme
prosedürü sırasında odada
temas
Uygun KKE1 olmadan hastanın
yatağını değiştirmek
Cinsel temas
Hane içi temas

Seyahate izin

• Sıçramalara mukozal
maruz kalma
• Kontamine cihaz
veya kontamine
eldivenler nedeniyle
delici kesici alet
yaralanması
• Bir evi (kalıcı veya
yarı zamanlı olarak)
teşhis edilmiş bir
kişiyle paylaşan kişiler.
Maymun çiçeği ve
vakanın bulaşıcı olduğu
dönemde konutta en
az 1 gece geçirmiş
olanlar
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Damlacık veya
havadaki potansiyel
yol da dahil olmak
üzere bulaşıcı
materyallere
korunmasız maruz

Kategori 3 değil ama:
Sadece asemptomatik
Monkeypox vakası,
vücut sıvıları veya
potansiyel olarak
bulaşıcı maddeler veya
kontamine olmuş
fomitler ile sağlam cilt
teması
veya
Yolcular uçakta

yok
Bağışıklığı
baskılanmış
kişilerle2
temastan
kaçının, hamile
kadınlar ve
mümkünse 12
yaşın altındaki
çocuklar

Orta

Aktif izleme
Temas için bilgi
ve numara
sağlayın
Son
maruziyetten
sonraki 21 gün
boyunca
temasla günlük
iletişim
Mümkün
olduğunda
bağışıklık sistemi
baskılanmış
kişiler2, hamile

İdeal olarak 4 gün içinde
(maksimum 14 güne
kadar) MVA-BN aşısı
(Imvanex®) önerin

Uygun KKE1 olmadan tanıdan
önce hastanın klinik muayenesi
Uygun KKE1'i takmadan hasta
odasına girilmiş ve
vakaya 1 metre yakın olunmuş
ise.
Sürücü ve yolcular için
paylaşımlı araç/taksi, ya da
uçakta vakanın yanında
oturmuş olmak.
Doğrulanmış bir vaka
görüldükten sonra ve oda

kalma

vakanın hemen
yanından oturmak
veya
Doğrudan temas yok,
ancak uygun KKE1'i
takmadan
semptomatik
Monkeypox
vakasından 1 metre
mesafede uzaklıkta

1-B

Kategori 3 veya 2 değil
ama:
Uygun KKE1 kullanırken
onaylanmış
Monkeypox vakası
veya Monkeypox ile
kontamine olmuş
ortamla temas
(bilinen bir ihlal
olmadan)

Korumalı fiziksel
veya damlacık
maruziyeti

Düşük

kadınlar ve 12
yaşın altındaki
çocuklarla
temastan
kaçının.
İş yeri kaynaklı
temas varsa, 21
gün boyunca
işten ve
bağışıklık sistemi
baskılanmış
kişiler2’den ,
hamile kadınlar
veya
çocuklardan
uzak
durulmalıdır.
Pasif izleme
Bilgi formu ve
irtibat numarası
sağlayın
Rutin
aktivitelere
devam edebilir
ve
asemptomatik
olduğu sürece
seyahat edebilir.

temizliğinden önce
konsültasyon odasında takip
edilen hastalarla temas.

İdeal olarak 4 gün içinde
(maksimum 14 güne
kadar) MVA-BN aşısı
(Imvanex®)3önerin

Uygun KKE1 giyen HCID uzman
biriminde çalışan sağlık
personeli
Onaylanmış bir vakanın kaldığı
odaların KKE1 giyerek
dekontaminasyonunu üstlenen
kişi

1-A

Fiziksel temas yok,
olası damlacık
maruziyeti yok

0
Temas yok.

Kategori 3, 2 veya 1B
değil ama:
Semptomatik bir
vakaya 1 ila 3 metre
mesafeden topluluk
teması
veya
Monkeypox vakasının
bakımında yer alan
sağlık çalışanı (HCW), 1
ila 3 metre arasındaki
temas için uygun KKE1
giymiyor ve kontamine
nesnelerle doğrudan
temas etmemiş
veya
Uçakta vakanın 3 sıra
uzaklık mesafesinde
oturan yolcular
Kategori 3, 2 veya 1A
veya 1B değil:
Son 21 günde
semptomatik
Monkeypox vakasıyla
iletişim yok
VEYA
Uçakta vakaya 3 sıra
uzakta oturan yolcular
VEYA
Birleşik Krallık
standartlarına uygun
şekilde çalışan

Düşük

Pasif izleme
Bilgi formu ve
irtibat numarası
sağlayın
Rutin
aktivitelere
devam edebilir
ve
asemptomatik
olduğu sürece
seyahat edebilir.

KKE genellikle gerekli
değildir.

KKE gerekli değildir
Yok

Yok

KKE1 olmadan hasta odasına
giren personel ve
a. hasta veya vücut sıvıları ile
doğrudan temas olmaksızın
ve
b. Hastadan 1 metreden fazla
mesafeyi korumak.
Uçaktaki bir vakanın
doğrudan yanında olmayıp 3
sıra uzaklıkta oturan yolcular.

Uçakta hastadan uzakta oturan
yolcular (3 sıradan daha uzakta)
Birleşik Krallık laboratuvarında
numuneleri Birleşik Krallık
standartlarına göre işleyen
personel

laboratuvar personeli,
bir Monkeypox
vakasıyla ilgili örnekleri
ele almaktadır.

1. Tam KKE minimum şunları içerir: FFP3 maske, uzun kollu elbise, İngiltere için Ulusal enfeksiyon önleme ve kontrol kılavuzu uyarınca eldiven ve göz
koruması.
2. Green Book tanımına göre ciddi şekilde bağışıklık sistemi baskılanmış hasta tanımları: Solid organ kanseri, hematolojik hastalık ve / veya kök hücre
nakli, Child's-Pugh sınıf B veya C karaciğer sirozu, evre 4 veya 5 kronik böbrek hastalığı, 12 ay içinde B hücresi tükenme tedavisi ile tedavi edilen
immün aracılı enflamatuar bozukluklar (nörolojik ve romatolojik durumlar dahil), kontrolsüz HIV, solid organ nakli alıcıları.
3. MVA-BN aşısı (Imvanex ® ) yetersizse, önceliklendirme tavsiyelerine uyun.
4. Monkeypox için ortanca kuluçka dönemlerine ilişkin veriler sınırlıdır ve maruz kalma türü de dahil olmak üzere faktörlerden etkilenebilir. Daha
güncel verilere ulaşıldıkça bu kılavuz revizyona tabi tutulabilir.

