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Adım 1: Hazırlık 
 

Tüpü bir tutucuya (örneğin bir mandala) 
sabitleyin ve tampon çözeltiden 10 damlayı 
(0,3 ml) tüpe doldurun. 

Adım 2: Numune alma 
 

Sürüntü çubuğunu çıkarın ve çocuğunuzun burnuna 
sokun. Çubuğu beş kere döndürün. Aynı çubuğu diğer 
burun deliğinde aynı şekilde uygulayın. 

Adım 5: Numune kaseti 
 

Numune kasetinin dairesel ağzına 4 damla 
koyun. 

Adım 6: Sonuç 
 

15 dakika sonra sonucu okuyun. 

 

3 yaş üzeri çocuklara hızlı test yapılmasına dair infografik 

 
Çocuk gündüz bakımındaki çocuklara hızlı test yapılmasına dair kılavuz 

• Ebeveynler 17.05.2021 tarihinden itibaren üç yaş üzeri çocuklarına haftada bir kere hızlı test çubuğuyla evde 
SARS-CoV-2 testi uygulama imkanına sahip olacaklar. Sosyal Hizmetler Ofisi bunun için testleri ücretsiz olarak 
sunmakta ve ebeveynler bu testleri çocuk yuvalarından alabilmektedir. Test uygulaması isteğe bağlıdır. 

• Testin uygulanmasına dair bilgi edinmek için aşağıdaki videoları tavsiye ediyoruz: 
https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/ ve 

https://www.youtube.com/embed/A0EqaSBurX0. 
• Test uygulama süreci: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adım 4: Damlalıklı kapak 

Sürüntü çubuğunu çıkarın ve damlalıklı 
kapağı tüpün üzerine iyice yerleştirin. 

Adım 3: Numunenin işlenmesi 
 

Çubuğu, tampon çözeltisi bulunan tüpe sokun ve çubuğu 
çözelti içerisinde en az 6 kere döndürün. Bu arada 
çubuğu tüpün duvarına doğru bastırın. Çubuğu tüpün 
içerisinde bir dakika bırakın ve ardından tüpü alt 
kısmından sıkın. Ardından sürüntü çubuğunu çıkarın ve 

damlalıklı kapağı tüpün üzerine iyice yerleştirin. 

https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/
https://www.youtube.com/embed/A0EqaSBurX0
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      POZİTİF 

Çocuk büyük ihtimalle korona virüsle enfektedir! 
- Ebeveynler pozitif test sonucunu çocuk 

yuvasına bildirir. 
- Çocuk karantinaya girmelidir! Tüm aile 

bireylerinin gönüllü olarak kendilerini izole 
etmesi acilen tavsiye edilir. 

- Ebeveynler bir enfeksiyon randevusunda veya 
çocuk doktorunda bir PCR takip testi 
randevusu ayarlamalıdır. Online olarak şu 
adresten randevu alınabilir: 
https://eterminservice.de/ter- minservice 

veya 116 nolu telefondan 

117. Çocuk ancak PCR testinin uygulanması için 
ev izolasyonundan sadece kısa süreliğine bir 
CPA-/FFP2 maskesiyle çıkabilir. Toplu taşıma 
araçlarının kullanılmasına izin verilmez. 

- Daha fazla bilgiyi Sağlık Müdürlüğünüzden 
alabilirsiniz! 

Halihazırda 
çocuğunuzun SARS-

CoV-2 ile enfekte 
olma riski düşüktür. 
Virüsün halihazırda 
ispatlanamıyor olması 
da mümkündür. 
Burada sadece anlık 
bir durum bildirimi 
söz konusudur. 
Çocuğun sağlık 
durumu 
gözlemlenmeye 
devam edilmelidir. 

Yardımınız için 
teşekkür ederiz! 

Çocuk semptom 
göstermeden 48 saate 
kadar evde kalmalıdır. 
Çocuğun semptomları 
kötüye gittiğinde 

- çocuk doktoruyla 
telefonda 
görüştükten sonra 

veya  

- 116 117 nolu 
telefondan 

randevu aldıktan sonra 

PCR testine gitmelisiniz. 

 

Test sonucunu okuma 

 

• Çocuklar ideal olarak çocuk yuvasına gitmeden önce sabahları ve ayrıca SARS-CoV-2 enfeksiyonuna işaret 
edebilen hastalık semptomları belirdiğinde test edilir (bkz. aşağıda Nedene bağlı hızlı test uygulaması). 

• Ebeveynler sonucu çocuk yuvasıyla paylaşır. Çocuk yuvasının test sorumlusu test sonuçlarını anonimleştirir 
(çocuk yuvaları için bilgi: Lütfen bunun için “Sosyal Hizmetler Ofisi_Çalışanlar ve 3 yaş üzeri çocuklar için kendi 
kendine hızlı test çocuk yuvası gözlemleme” Excel tablosunu kullanın). 

• Özellikle ebeveynler çocuk yuvasını pozitif test sonucu hakkında derhal bilgilendirmeli, bunun sonucunda 
onaylamak için bir PCR testi yapılmalıdır. 

• Sağlık Müdürlüğü ne ebeveynler ne de çocuk yuvası tarafından bilgilendirilir, bu görevi PCR testini uygulayan 
doktor üstlenir. 

• Aşağıdaki grafik, hızlı testler ve hastalık semptomları görüldüğünde yapılması gerekenler hakkında daha fazla bilgi 
vermektedir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEGATİF NEGATİF 

 

Aşağıdaki türden semptomlarda nedene bağlı kendi 
kendine hızlı test: 

       • 
 
• 
• 
• 

Nezle, öksürük veya tüm diğer solunum yolu 
semptomları 
Baş ve eklem ağrıları 
Koku veya tat duyusunda kayıp 

Bulantı, kusma, ishal 
veya çevrenizde onaylanmış bir enfeksiyon durumunda, 
Sağlık Müdürlüğü tarafından temaslı kişi olarak 
derecelendirilmemiş olsanız bile çocuğunuza test 

  

Düzenli, nedene bağlı hızlı 
testlerHaftada bir kere bakım öncesinde 

evde (örn. pazartesi) 

https://eterminservice.de/terminservice
https://eterminservice.de/terminservice
https://eterminservice.de/terminservice

