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[Bu metin otomatik olarak çevrilmiştir.] 

 
Aileler için çocuklar için gönüllü hızlı test veya kendi kendine test 
hakkında bilgiler 
 
Çocukların durumu: 
Hızlı testler çocuklar için rahatsız edici olabilir. Çocukların güvenliğe ve güvene ihtiyacı vardır - 
özellikle günlük yaşam korona pandemisi nedeniyle olduğu kadar ciddi şekilde tehlikeye 
girdiğinde. 

Test veya test sonucu nedeniyle hiçbir çocuk damgalanmamalıdır. Salgın için şahsen kimse 
suçlanamaz - ne çocuklar ne de yetişkinler. 
Korona salgını da anaokulundaki eğitim çalışmalarının bir konusu ve parçası haline geldi. 

Çocuklar kendilerini veya aile üyelerini etkileyebilecek enfeksiyon olasılığını öğrendiklerinde korku 
veya suçluluk duygusu geliştirebilirler. Bu duygular ciddiye alınmalıdır. Anaokulu personeli korkuları 
ve baskıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. 

Olumlu bir test sonucu nedeniyle anaokuluna gidemeyen çocuklar proaktif olarak anaokulu 
ekibine dahil edilir. Çocuğunuzun ana anaokulu bakıcısı, iletişimin sürdürülmesini ve gelmeyen 
çocukların kendilerini grubun bir parçası olarak hissetmeye devam etmelerini sağlayacaktır. 
Analog ve dijital eğitim teklifleri de "uzaktan" sunulabilir. 
 
Çocuklar için hangi hızlı test yöntemleri uygundur? 
Birkaç hızlı antijen testi türü mevcuttur (emme testleri, nazal sürüntü testleri, tükürme testleri). Kendi 
kendine test kitleri, güvenilir bir sonuç elde etmek için izlenmesi gereken ayrıntılı kullanım 
talimatlarını içerir. 

Çocuğunuz için en uygun test türü, yaşına ve bireysel yeteneklerine bağlıdır (sözde emme veya 
"lolipop" testlerinin daha küçük çocuklar için kullanımı en kolay olduğu kanıtlanmıştır). Çocuklar 
için en iyi smear testleri, yalnızca ön nazal bölgenin smearını gerektiren nazal sürüntü testleridir. 

 
Bir test merkezinde veya bir doktorun muayenehanesinde yapılmadıysa, gönüllü test her zaman 
evde veya tanıdık bir ortamda bir ebeveyn veya tanıdık bir bakıcı tarafından yapılmalı ve eşlik 
etmelidir. 
Örneğin YouTube'da hızlı test ve kendi kendine testin nasıl yapılacağına ilişkin çok çeşitli videolar 
vardır. Zeitonline tarafından bir swab testinin nasıl yapılacağına dair bu videoyu öneriyoruz ("Bu, 
korona kendi kendine testi böyle çalışır" - Almanca video). 

 
Hızlı test ne kadar güvenilirdir? 
Hızlı bir antijen testi, yalnızca test sırasında birinin bulaşıcı olup olmadığını gösterir ve bu nedenle 
yalnızca önemli bir göstergedir. Hızlı test sonuçları, sözde PCR test sonuçlarına kıyasla daha az 
güvenilirdir ve yüzde 100 güvenilirlik sunmaz. 10-15 dakika sonra hızlı bir test sonucu elde edilir. 

 
Test ne sıklıkla yapılmalıdır? 
Genellikle haftada bir veya iki test resmi olarak önerilir. 

 

Test nerede yapılır? 

https://www.youtube.com/watch?v=pT3CzAIXp0Q
https://www.youtube.com/watch?v=pT3CzAIXp0Q
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Bir test merkezinde veya bir doktor muayenehanesinde (test tıbbi personel tarafından yapılır): 
Tüm şehirlerde çocuklarla birlikte ziyaret edilebilecek çok sayıda test merkezi bulunmaktadır. 
Orada test etmek ücretsizdir ve çevrimiçi olarak kolayca rezerve edilebilir. Avantaj: Test sonuçları 
tıbbi personel tarafından yazılı olarak teyit edilir. 

 
Evde: 
Siz anaokuluna gitmeden önce ebeveynler sabah evde test yapmalıdır. Test pozitifse, sonuç bir 
PCR testi ile doğrulanana kadar başka hiçbir çocuk veya anaokulu personeli risk altında değildir. 
Kendi kendine test kitleri hem süpermarketlerde hem de çevrimiçi olarak birçok perakendeciden 
temin edilebilir. Hızlı bir sınava ihtiyacınız varsa, anaokulunuzda da mevcut olabilir (bazı şehirlerde 
ücretsiz ve bireysel olarak paketlenmiş hızlı testler anaokulu tarafından ebeveynlere dağıtılır ve 
şehir tarafından finanse edilir). 

Şehir veya belediye tarafından finanse edilmeyen sürekli bir hızlı test arzı şu anda anaokulları 
tarafından sağlanamamaktadır. 
 
Hızlı test pozitif çıktığında ne yapılmalıdır? 
Hızlı test pozitif çıkarsa, lütfen bir PCR testi düzenlemek için çocuk doktorunuz veya aile 
doktorunuzla ve ayrıca yerel sağlık departmanınızla iletişime geçin. 
Hızlı ve PCR testlerinin pozitif test sonucunu lütfen anaokulu müdürünüze bildirin. Yalnızca bir PCR 
testi bulaşıcılık konusunda kesinlik sağlayacaktır. 
 
[Bu metin otomatik olarak çevrilmiştir.] 


