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Korona pandemisi – 3 yaş üzeri çocukların isteğe bağlı kendi kendine testleri ile ilgili 
bilgiler 

 
Sevgili Ebeveynler, 
08 Nisan 2021 tarihinden itibaren Hamburg’taki toplam 19 çocuk yuvasında yuvadaki çocuklara 
test uygulanmasına dair bir model proje kapsamında hızlı korona testlerinin uygulanması 
konusunda kapsamlı ve olumlu tecrübeler edinildi. Ebeveynlerin desteğiyle evde çocuklara 
yüksek kaliteli testlerle kolayca test uygulandı. Bir çocukta korona şüphesinin olup olmadığı hızlı 
ve güvenilir bir şekilde. görülebildi. Bu sayede çocuk yuvaları daha güvenli hale geldi ve 
enfeksiyon tehlikesi azaltılabildi. 

Çocuklarla olumlu şekilde sonuçlanan bu test deneyimleri nedeniyle, teklifi genişletmek 
istiyoruz. 17 Mayıs 2021’den itibaren Hamburg’taki çocuk yuvasında okul öncesi eğitim gören 
çocuk yuvasındaki 3 yaş üzeri tüm çocuklar için Sosyal Hizmetler Ofisi başlangıçta haftalık bir 
test için hızlı korona testleri sağlayacaktır. Testleri doğrudan çocuk yuvanızdan alabilirsiniz. 
Ebeveyn olarak çocuk yuvasına gitmeden önce evde çocuğunuzla birlikte testleri 
uygulayabilirsiniz ve çocuk yuvasına test sonucunu bildirebilirsiniz. Testlerin uygulanması 
tamamen isteğe bağlıdır. Bu, çocuk yuvasına gitmek için bir koşul değildir. 

Bu testler hakkında sizi iyice bilgilendirmek istiyoruz. Testler sizin için ücretsizdir, tıbbi olarak 
çok hassas bir şekilde kontrol edilmiştir ve uygulaması çok kolaydır. Test çubuklarının sadece 
burnun ön bölgesine çok kısa sürülmesi yeterlidir. Burnunu daha önce karıştırmış olan - çocuk 
yuvası çocuklarında tamamen tanıdık bir durumdur - testi de uygulayabilir. İki video 
bunu anlaşılır bir şekilde açıklıyor: https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-
coronatest/   ve 
https://www.youtube.com/embed/A0EqaSBurX0. Lütfen videoları izleyin. Çocuk yuvası 
çalışanları bu testleri aynı şekilde tanırlar ve kullanımıyla ilgili sorularınızda size mutlaka 
yardımcı olurlar. 

Test negatif sonuç verirse, test sonucu anlık bir durum bildirdiğinden tabii ki bilindik hijyen 
kurallarına uyulmaya devam edilmelidir. Lütfen çocuk yuvasını negatif test sonucu hakkında 
bilgilendirin. 

Hızlı test pozitif sonuç verirse, bunu derhal çocuk yuvasına bildirmenizi rica ederiz. 
Çocuğunuza çok daha doğru olan bir PCR testi yapılması gerekir. Bu durumda 

mailto:Dirk.Bange@soziales.hamburg.de
https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/
https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/
https://www.youtube.com/embed/A0EqaSBurX0


ayrıca doktorunuzla iletişime geçebilirsiniz. Kesin sonuç çıkana kadar çocuğunuz karantinada 
kalmalıdır ve ancak bir maskeyle evden dışarı çıkabilir. PCR testini gerçekleştiren doktor yetkili 
Sağlık Müdürlüğüne bir şüphe veya enfeksiyon durumuna dair zorunlu bildirimi gerçekleştirilir. 

PCR testi negatif çıkarsa lütfen çocuk yuvasını bilgilendirin, çocuğunuz tekrar 
hastalanmadığında yine çocuk yuvasına gelebilir. PCR testi pozitif çıktığında da müteakip 
prosedürü Sağlık Müdürlüğüyle düzenleyin. 

Hızlı korona testlerinin sakıncasızlığına dair bir bilgilendirme yazısının yanı sıra testlerin ele 
alınması ve uygulanmasına ilişkin infografikleri özetledik ve bu yazıya ekledik. 

Sizin ve çocuklarınızın hızlı korona testlerini uygularken keyfi almanızı diliyoruz. Birlikte adım 
adım normale dönüşü gerçekleştirebiliriz. 
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