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Ebeveynler için, VSK bünyesindeki deneyimsiz kişiler için kendi kendine Korona
testlerinin isteğe bağlı olarak gerçekleştirilmesine dair bilgiler – Okul tarafından
gönderilecektir

Sevgili Ebeveynler,
Mart tatillerinden bu yana tüm Hamburg’taki okullarda öğrenciler için hızlı testler ile kapsamlı
ve olumlu deneyimler elde edildi. Küçük çocuklar bile bu yüksek kaliteli testleri kolaylıkla
yapabilir ve testler, çocuğun sağlıklı olup olmadığını veya korona şüphesi olup olmadığını hızlı
ve güvenilir bir şekilde gösterir. Sonuç olarak, okullar önemli ölçüde daha güvenli hale geldi ve
enfeksiyon riski önemli ölçüde azaldı.
Son birkaç gün içinde, birçok ilkokul ve veli tarafından, okul idaresine, okul öncesi sınıflarındaki
çocukların da en azından gönüllü olarak testlere katılıp katılamayacakları sorusuyla başvuru
yapıldı. 19.04.2021, Pazartesi gününden itibaren, testlerle ilgili çok sayıda olumlu geri bildirim
alınmasından dolayı ve okullarda güvenliği artırmak amacı ile okul öncesi sınıflarının (VSK)
öğrencileri de haftada iki kez okulda hızlı bir test yapmalıdır.
Bu gönüllü testler hakkında size daha geniş bilgi sunmak istiyoruz. Test kitleri sizin için
ücretsizdir, tıbbi olarak hassas bir incelemeye tabi tutulmuş olup kolayca uygulanabilir ve acı
ve rahatsızlık vermez. Test çubuğunun sadece çok kısa bir süre boyunca burnun ön kısmına
yerleştirilmesi gerekir. Burnunu karıştırabilen tüm öğrenciler, bu testi yapabilecek
durumdadırlar.
İki
videoda
bu
durum
anlaşılır
şekilde
anlatılmıştır:
https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/
ve https://www.youtube.com/embed/A0EqaSBurX0. Lütfen videoları izleyin.
Çocuklar kendi kendilerine test uygulayacakları için, ebeveyn olarak sizden açık bir rıza beyanı
talep edilmez. Ancak, çocuğunuzun okul öncesi sınıflarının yönetiminin talimatıyla kendi
başına hızlı test yapmasını açıkça istemiyorsanız lütfen bize bildirin. Bu konuya yönelik
talebinizi kaydedip göz önünde bulunduracağız.
Testin sonucu negatif çıkarsa, test yalnızca o anki durumla ilgili bilgi sağladığı için normal
hijyen kurallarına uyulmaya elbette ki devam edilecektir.
Hızlı testin sonucu pozitif olursa, ebeveyn olarak okul tarafından derhal bilgilendirilirsiniz ve
çocuğunuzu okuldan almanız rica edilir. Bu durumda çocuğunuzun, daha sonra doğruluk oranı
daha yüksek olan bir PCR testi yaptırması gerekecektir. Bununla ilgili okulunuz size bir kayıt
formu ve PCR testinin nerede kararlaştırılabileceği bilgisini verecektir. Nihai sonuç çıkıncaya
kadar çocuğunuz karantinada kalacaktır. Şüpheli vakanın yetkili Sağlık Müdürlüğüne
bildirilmesi yükümlülüğünü okul üstlenmiştir.
PCR testi negatif olursa lütfen bizi bilgilendirin. Bu durumda, eğer önce “normal“ bir enfeksiyon
tedavisi gerekli değilse çocuğunuz tekrar okula gelebilir. Eğer PCR testi de pozitif çıkarsa,
ebeveyn olarak atılması gereken adımları yetkili Sağlık Müdürlüğüyle kararlaştıracaksınız.
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