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Sayın Ebeveynler 

Sayın Veliler, 

kısa süre önce insanların kendi kendilerine uygulamasına olanak tanıyan Korona 

testlerine Almanya'da izin verildi. Böylece ilk kez, okullarda öğrencilerin test edilmesi 

imkanı doğdu. 

Bugüne kadar uygulanan hijyen ve enfeksiyondan korunma önlemlerine ek olarak 

uygulanacak düzenli testler, okulu daha güvenli bir hale getirecektir. Bu nedenle, 

Rheinland-Pfalz eyaletindeki tüm okullara Eyalet tarafından yeterli sayıda test kiti 

sağlanacaktır. Paskalya tatilinden sonra her öğrenci ve tüm personel gönüllü olarak 

haftada bir kendine test uygulayabilecektir.  

Bu testler, konu hakkında bilgisi olmayanların dahi kendine uygulayabileceği şekildedir 

ve okulda pedagojik denetim altında her öğrenci kendisine uygulayacaktır. Test için bir 

test çubuğu burun deliklerinin her birine 2 cm sokularak öne-arkaya hareket ettirilecek, 

sonra bir test sıvısının içine batırılacak ve son olarak da bu test şeridine konulacaktır. 

Testlerin sonucu 15-20 dakika sonra yine öğrencisinin kendisi tarafından alınacaktır. 

Üreticiden üreticiye test adımları arasında hafif farklılıklar olabilir. Üreticilerin açıklayıcı 

videoları ile okullarda kullanılacak testler hakkında bilgiler 

https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/schule-allgemein/test.adresinde 

mevcuttur. 

Çocuğunuzun okulunda hangi testin kullanılacağı bilgisini okulunuzdan alabilirisiniz. 

https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/schule-allgemein/test.adresinde
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Testler size ve çocuğunuza ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Bu teklifi kabul etmemenizin 

sizin için olumsuz bir sonucu olmayacaktır. Ancak bu testleri ne kadar çok çocuk düzenli 

olarak yaparsa, çocuğunuz ve diğer çocuklar için okul o kadar güvenli hale gelecektir.  

Testlerin uygulanması okulda yaşlara uygun şekilde hazırlanacak ve gözetim altında 

yapılacaktır. Testler çocukların alışkın oldukları sınıf veya ders kapsamında 

yapılacaklardır ve okulun günlük yaşamına dahil edileceklerdir. 

Test sonucunun pozitif olması, bir SARS-COV-2 enfeksiyonu olduğuna işaret 

ettiğinden, çocuğunuz o andan itibaren derslere katılamayacaktır. Bu özel durum 

halinde çocuğunuza yaşına uygun şekilde pedagojik destek sağlanacaktır ve yalnız 

bırakılmayacaktır. Aynı anda size de okul tarafından bilgi verilecektir. Sizinle birlikte, 

çocuğunuzun eve mi gönderileceği yoksa okuldan alınması mı gerektiği konusunda bir 

karar vereceğiz. Her iki durumda da, sizin en kısa sürede Eyalet tarafından 

yetkilendirilmiş bir hızlı test istasyonunda eğitimli personel tarafından bir PoC antijen 

testi yaptırmanız gerekecektir (bakınız https://corona.rlp.de/de/testen/). 

Bu testte de çocuğunuzda Koronavirüs enfeksiyonu bulunduğu onaylanırsa, çocuğunuz 

derhal 14 günlük karantinaya girmek zorunda olacaktır. Bu konuda diğer bilgileri test 

merkezinden alabilirsiniz. Testin pozitif çıkması durumunda bu sonuç, test merkezi 

tarafından yetkili sağlık müdürlüğüne iletilecektir. Aynı zamanda sizin de okul 

müdürlüğünü bilgilendirmeniz gerekecektir. Okul müdürlüğü de ayrıca test sonucu 

pozitif olan kişileri yetkili sağlık müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. 

PoC test sonucun negatif olması halinde, çocuğunuz okula devam edebilir. Bunun için 

okula negatif test sonuncunun bir belgesini ibraz etmelisiniz. 

Tabii ki okulda mevcut olan enfeksiyondan korunma ve hijyen önlemleri uygulanmaya 

devam edecektir. Düzenli olarak uygulanacak testler ve de sizin de desteğiniz ile 

okuldaki güvenliği daha da arttırabilmemiz mümkün olacaktır.  

Bu nedenle sizden, ekteki formu imzalayarak rızanızı okula bildirmenizi rica ederiz. Sizin 

rızanız olmadan çocuğunuzun bu testlere katılımı mümkün olmayacaktır.  

Saygılarımla 

 

https://corona.rlp.de/de/testen/
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Dr. Stefanie Hubig  

 

Ekler: 

 Rıza beyanı 

 SARS-CoV-2 ispatı için antijen testlerinin uygulanmasına ilişkin verilerin korunma 

bilgileri  

 


