
 

 

 

 

Korona pandemisi kapsamında hızlı antijen testlerinin yapılması 

 

Sayın veliler, 

 

Son haftalardaki müşterek çabalarımızın sonunda çocuğunuzun tekrar okula gelebilmesine 

çok seviniyoruz. Okulda herkesi korona virüs bulaşmasından mümkün olan en iyi derecede 

korumak için Lockdown öncesi aylarda ve okulların kapanmasından önceki dönemde olduğu 

gibi okullarda özel hijyen kuralları geçerlidir.  

Okulda korunmayı daha çok artırmak üzere okulda bulunan herkes için (öğrenciler, 

öğretmenler ve okulda çalışan diğer kişiler için) okulda haftada iki defa ücretsiz ve gönüllü 

yapılabilecek korona hızlı testleri sunmak istiyoruz.  

Burada amacımız koronavirüs enfeksiyonlarını bu şekilde mümkün derece erken tespit etmek, 

okulu bu şekilde daha güvenli bir yer haline getirmek ve bu şekilde mümkün olduğunca çok 

sayıda öğrenciyi, öğretmeni, veliyi ve birçok diğer kişiyi daha etkin korumaktır.  

Testler haftada iki gün hekimler ve bunların uzman personeli tarafından ve hekimlerin 

huzurunda okullarda yapılacaktır. Oğlunuz/kızınız, hekimlerle kararlaştırılan günlerde yüz yüze 

öğretim için okulda bulunuyorsa bu testlere katılabilir.  Bu test için çocuğunuzdan burun ve 

boğaz salgısı alınacaktır. Bunun için ince bir pamuklu çubuk dikkatli bir şekilde buruna 

sokulacak ve kısa bir süre sonra tekrar çıkarılacaktır. Küçük çocuklarda bazen ağız üzerinden 

burun boşluğuna ulaşılabilmektedir. Bazen de büyük çocuklarda boğaz salgısının (sadece 

ağızdan) alınması gerekiyor. 

 

Okulumuzda testleri yapacak hekim/muayenehane: 

Arztpraxis Oest, Frau Dr. Andrea Oest 

Testler haftanın şu günlerinde yapılacaktır:  

montags & donnerstags 

Burun ve boğaz salgısı alımı bazen hoş olmayabilir, örneğin burunda kaşınma olabilir. Fakat 

travmatik değildir ve burunda küçük yaralanmalardan dolayı nadiren burun kanamasına da yol 

açabilir. Hekimler ve elemanları uzmanlık bilgilerine sahiptir ve testler konusunda 

tecrübelidirler. Bu nedenle genelde her şey iyi geçer ve salgı alımına çocuklar kolay katlanırlar.   

Yüz yüze öğretim kapsamındaki öğrencilerin 

velilerine   

Grundschule Luitpold 

 



 

Test sonucu yaklaşık 30 dakika sonra ortaya çıkar.  

 

Test negatifse çocuğunuz derslere katılmaya devam edebilir. 

 

Test pozitifse, çocuğunuzda koronavirüs enfeksiyonu olduğu şüphesi doğar. Bu durumda 

okuldan size haber verilir. Çocuğunuzun okuldan alınarak eve götürülmesi gerekir, çünkü bu 

durumda artık geçici olarak derse katılamaz, okula gidemez. Buna paralel bir şekilde biz okul 

olarak enfeksiyondan korunma kanunu madde 7 uyarınca çocuğunuzun pozitif test sonucunu 

sağlık dairesine bildirmek zorundayız. Sağlık dairesine yapılan bu bildirimde bazı bilgileri, 

örneğin adınızı soyadınızı, çocuğunuzun adını, soyadını, sınıfını, adresinizi, telefon 

numaranızı ve test tarihini bildirmek zorundayız. Bu bilgilerin bildirilmesi, sağlık dairesinin size 

ulaşabilmesi için gereklidir. Sağlık dairesi sizle kontak kurana kadar çocuğunuz ev 

izolasyonuna girmelidir (evde kalmalıdır dışarıya başka kişilere kontağı olmamalıdır). Sağlık 

dairesi bundan sonra atılacak diğer adımlar konusunda sizi bilgilendirecektir. Sağlık dairesi bir 

karantina öngörürse ve siz bu nedenle çocuğunuza evde bakmak zorunda kalırsanız icabında 

hasta çocuk parası hakkınızı talep edebilirsiniz (Medeni Kanun SGB V, madde 45, 2a uyarınca 

ücretsiz izin).  

 

Onay beyanı 

Çocuğunuzun teste katılabilmesi için sizin tarafınızdan doldurulup imzalanmış olan bir onay 

beyanına ihtiyacımız var. Bu beyan örneği bu yazının ekinden mevcuttur. Reşit olmayan küçük 

çocuk ve öğrencilerin teste katılabilmesinin kesin bir şartı, velilerinin bu onay beyanını 

imzalamış olmalarıdır. Düzenli aralıklarla yapılacak olan testlere çocuğunuzun katılmasını 

istiyorsanız, lütfen doldurduğunuz onay beyanını okula verin.  

 

İlk testte çocuğunuza eşlik edilmesi 

Altıncı sınıfa kadar olan öğrencilere ilk test esnasında eşlik etmenizi öneririz. Bu fırsatta hekime 

icabında olabilecek sorularınızı yöneltebilirsiniz. İlk testin ne zaman yapılacağını size 

bildireceğiz. Bu esnada okul alanında okullar için hazırlanan ve size daha önce 

bildirdiğimiz hijyen planı geçerlidir (örneğin diğer kişilere 1,5 metre mesafe bırakılması, 

tıbbi maske kullanımı vb.). İlk testte hazır bulunarak testin nasıl yapıldığını görebilirsiniz ve 

çocuğunuz da kendisini ilk testte sizin yanınızda daha iyi hisseder.  

 

Gönüllü katılım ve termin iptali  

Sunulan testler gönüllü olarak yapılır. Bunun anlamı şudur: Çocuğunuz testlere katılmasa da 

okula gelebilir. Testlere katılmaya karar verdiyseniz, en iyisi çocuğunuzun yüz yüze öğretim 

için okula geldiği her hafta her iki terminde de test edilmesidir. Fakat çocuğunuzun günün 

birinde test edilmemesini istiyorsanız, bir gün önce okula telefon ederek bu test terminini iptal 

edebilirsiniz.  

Çocuğunuzun testlere katılmasına karar verdiyseniz ve çocuğunuz bir gün okulda teste 

katılmak istemiyorsa, kısa bir hekim görüşmesinden sonra test yapılmayacaktır. Katılımdan 



her an vazgeçilebilir. Çocuğunuzun kendisini okulda tamamen iyi hissetmeye devam etmesi 

bizim için son derece önemlidir.  

 

İptal 

Kaydedilen veriler gizli tutulacaktır. Veriler üçüncü kişilere verilmeyecektir, sadece test sonucu 

pozitifse sağlık dairesine verilecektir. Testlere katılımın iptali her an mümkündür. İstediğiniz 

formda okula göndereceğiniz yazılı bir haber bunun için yeterli olacaktır. Verilerin korunmasına 

dair daha geniş bilgiler bu konuyla ilgili olarak size dağıtılan formülerlerde mevcuttur.  

 

Mümkün olduğunca çok sayıda çocuk ve genç, ama aynı zamanda öğretmen ve okulda 

bulunan diğer kişiler de okulda yapılacak bu testlere katılırsa, okullarda enfeksiyonu ve 

çocukların, velilerin, öğretmenlerin hastalanmasını daha iyi önleriz. Bu nedenle, 

çocuğunuzun testlere katılmasını onaylarsanız seviniriz.   

 

Teşekkürler, candan selamlar 

 

 


