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Okullarda acemiler için kendi kendine yapılabilen Korona testlerinin kullanımına dair 
ebeveyn bilgilendirmesi 

 

Sevgili ebeveynler, 

Eğitim Müdürlüğü, şubat ayının sonunda okulların mart tatillerinden sonra dikkatli adımlar ile 
tekrar açılacağını bildirmiş bulunmaktadır. Bu adımı atarken çocuklarınızın güvenliği bizim için 
ciddi bir önceliktir. Korona’nın daha fazla yayılmasını azaltmak için bundan böyle öğrenci ve 
tüm okul çalışanları, her hafta okullarda ücretsiz ve gönüllü olarak Korona testi yaptırma 
imkânına sahip olacaktır. 

Eğitim Müdürlüğü tarafından satın alınan testler, tıbbi açıdan çok sıkı testlerden geçmiş 
bulunmaktadır ve çok kolay, ağrısız ve sıkıntısız yapılacak bir şekildedir. Şimdiye kadar bilinen 
testlerin aksine, test çubuğu boğazın arka kısmına kadar değil, sadece çok kısaca burnun ön 
kısmına kadar sokulmalıdır. Bu test tipine ait modeller, başka ülkelerde okullarda başarılı bir 
şekilde kullanılmaya başlamıştır. Sizden, hem kendi çocuğunuzun hem de başka çocukların 
ve okul çalışanlarının sağlığını göz önünde bulundurarak çocuğunuzun, okulda yapılan bu 
teste katılmasını sağlamanızı rica ederiz. 

Okulda kullanılan “CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test” ve “SARS-CoV-2 Rapid 
Antigen Test” adlı hızlı testler, bunun için yetkili Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından test edilmiş 
olup, Federal İlaç ve Medikal Ürünler Dairesi (Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte) 
tarafından onaylanmıştır. Her iki test de yüksek kalite ve kullanım kolaylığına sahiptir. İlkokul 
çağındaki küçük çocuklar da dahil olmak üzere tüm öğrenciler, gerekli talimatları alarak bu testi 
okulda kendileri yapabilir. Gerekli sürüntü, bir sürüntü çubuğu ile burun içinin ön kısmından 
alınır.  

Bu linki tıkladığınızda hızlı testin nasıl yapıldığına dair kolay bir anlatım bulabilirsiniz:  
Corona-Test-Erklärvideo - hamburg.de.  

Öğrencilerin dönüşümlü olarak derse katılacağından ve henüz tüm hafta boyunca okula 
gelmeyeceğinden dolayı şimdilik haftada tek bir test uygulanması öngörülmüştür.  
Okullar her hafta öğrencilerin ilk gününde bir test yapacaktır.  

Testin negatif sonuçlanması durumunda bu sonucun sadece o an geçerli olmasından dolayı 
bilinen hijyen kurallarına tabii ki uyulmaya devam edilmelidir.  

Hızlı testin pozitif sonuçlanması durumunda ebeveyn olarak sizler, derhal haberdar edilecek 
ve sizden küçük çocukları okuldan almaya gelmeniz istenecektir. Pozitif sonuçlanan bir hızlı 
testten sonra mutlaka bu testin sonucunu onaylayacak ya da düzeltecek bir PCR testi 
yapılmalıdır. Bunun için size bir kayıt formu ve PCR testini nerede yaptırabileceğinize dair bilgi 
verilecektir. Testin sonucu çıkana kadar çocuğunuz karantinada kalmalıdır. Şüpheli durumun 
yetkili Sağlık Dairesi’ne zorunlu olarak bildirilmesi görevini ise okul üstlenmektedir. 

PCR testinin negatif sonuçlanması halinde lütfen sonucu bize bildiriniz. Bu durumda “normal” 
bir enfeksiyonun geçmesini bekleme durumu hariç, çocuğunuz tekrar okula gelebilir. PCR 
testinin de pozitif sonuçlanması ve Korona enfeksiyonunun onaylanması durumunda ise sizler 
ebeveyn olarak atılacak sonraki adımları yetkili Sağlık Dairesi ile mutabık kalarak 
belirleyeceksiniz. 

https://www.hamburg.de/coronatest-erklaervideo/


15.03.2021 
TÜRKISCH / TÜRKÇE 

2 
 

Sevgili ebeveynler, bu yeni test imkânı ile okullarda ve onun dışında kalan alanlardaki güvenlik 
belirgin şekilde artacaktır. Yeni test imkânının benimsenmesi durumunda adım adım diğer 
sınıflara da okulda ders verileceğine dair umudumuz oldukça büyüktür. Bunun için 
ebeveynlerin desteğini bekliyoruz. Çocuklarınızı, bu test imkânından faydalanmaları yönünde 
yüreklendiriniz. Testler ile ilgili sorularınızın olması durumunda çocuklarınızın sınıf 
öğretmenleri ya da okullardaki “test ekibimiz” ile iletişime geçebilirsiniz. Hızlı testler ile ilgili 
bilgileri Eğitim Müdürlüğü’nün İnternet sayfasında da  
https://www.hamburg.de/bsb/13679646/corona-faqs/ bulabilirsiniz. 

 

Saygılarımızla 

 

Okul yönetimi 
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