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28 Şubat 2022 tarihinden itibaren korona testi prosedürünün yeniden düzenlenmesi 

 

 
Sevgili Ebeveynler, 

Sevgili Vasiler, 
 

Bugün, 28 Şubat 2022'den itibaren Kuzey Ren-Vestfalya'da bulunan 
ilkokul ve primus okullardaki çocuklarınıza yönelik korona testi 
prosedüründe yapılan temel bir değişiklik hakkında sizi erkenden 
bilgilendirmek maksadıyla hitap ediyorum. 

 
Bildiğiniz gibi aylardır başarıyla uygulanan Lolli test prosedürü, halk 

arasında artan enfeksiyon sayısı nedeniyle Ocak ayı sonunda çok kısa 

sürede değiştirilmek zorunda kalındı. Yeni Federal Test Yönetmeliği ve 

bazı bölgelerdeki değerlendirme laboratuvarlarındaki sıkışıklık 

sonucunda testlerin değerlendirmesinde öncelik verilmesi nedeniyle bu 

değişikliğin yapılması kaçınılmaz hale gelmişti. Ancak sonuçta bu 

değişiklik, 
 PCR havuz testinin pozitif çıkması halinde, birçok ailede belirsizliğe 

neden olmuştur. Ayrıca bugün bu yazıyı, test prosedürüne uyum 

sırasında kurduğumuz çok kısa süreli iletişim ve bununla bağlantılı 

yaşanan güçlüklerle ilgili olarak sizden ve ailelerinizden özür dilemek 

için kullanmak istiyorum. 

 
Havuz testi ile ilgili belirsizlikleri sona erdirmek için önlemler aldık. 

Somut olarak bu, Şubat ayı sonunda ilkokul ve primus okullardaki test 

sistemini değiştireceğimiz anlamına gelmektedir. 
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28 Şubat 2022 Pazartesi gününden itibaren, henüz aşılanmamış olan 

okul çocukları, yani tam olarak aşıları yapılmamış veya iyileşmemiş olan 

çocuklar, haftada üç kez okul dışında, genellikle de evde bir antijen 

testini kendi kendine yapacaktır. 

 
Aşılanmamış olan okul çocukları, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 

okula gitmeden önce evde, sizin yardımınızla kendi testlerini 

yapacakları antijen testlerini okuldan alacaklardır. Testler önceki akşam 

yapılabilmektedir. 

 
Ebeveynler olarak sizler, yeni test prosedürünün başlangıcında bir 

defaya mahsus olmak üzere, haftalık üç testin düzenli ve düzgün bir 

şekilde yapılacağına dair güvence verecek ve 28 Şubat 2022 tarihine 

kadar da çocuklarınıza okula teslim etmek üzere ilgili bir belgeyi 

vereceksiniz. Alternatif olarak ayrıca bir test merkezinden alınacak hızlı 

bir negatif antijen testine (vatandaş testi olarak adlandırılır) yönelik 

belge de sunulabilir. Bu şekilde bir vatandaş testi 24 saat geçerli 

olmaktadır. 

 
Okuldaki bir çocukta saptanmış olan bir korona enfeksiyonu şüphesi 

varsa (örneğin yetersiz test emareleri veya mevcut semptomlar 

nedeniyle), okul, ders başlangıcında kendi kendine bir antijen testi 

içeren bir test yapabilir. 

 
Antijen kendi kendine testler eyalet tarafından sağlanmakta ve okullar 

aracılığıyla size veya çocuklarınıza dağıtılmaktadır. Kesin süreç ile ilgili 

olarak okullar tarafından bilgilendirileceksiniz. 

 
Kişisel sorumluluğunuza güveniyor ve çocuklarınızı sadece negatif bir 

test sonucu ile okula göndereceğinize inanıyorum. 

 
Ayrıca, 28 Şubat 2022 Pazartesi gününden itibaren, tüm okullarda 

halihazırda aşılanmış okul çocukları için test yapma zorunluluğu 

kaldırılacaktır. Ancak aşıları tam olan veya iyileşmiş olan çocuklarınız 

gönüllü olarak test yapmaya devam edebilirler. Bu tamamen kişisel bir 

karardır. Bu testleri okullardan temin edebilirsiniz. 

 
Pandemi sürecinde aileler ve çocuklar olarak sizlerin özel olarak sürekli 

mücadele ettiğinizin farkındayım ve bundan da üzüntü duyuyorum. 

Özellikle gençlerimiz, büyüme çağına ilişkin çok fazla şeyden feragat 

etmek zorunda kaldılar. Çocukların üzerindeki yükü mümkün olduğunca 

azaltmak ve aynı zamanda çok önemli olan okula gitmelerini sağlamak 

için her yola başvuracağıma sizi temin ederim. 
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Buna, şu anda test yapılarak ve maske takılarak sağlanan yüz yüze 

öğretimin kesinlikle yapılması da dahildir. Bununla birlikte, giderek daha 

fazla çocuk doktoru ve çocuk psikoloğu, okullarda daha fazla normale 

dönülmesini önermektedirler. Bugün itibariyle sanırım, enfeksiyon 

vakaları azalmaya devam ederse daha fazla rahatlama olacaktır. 

 
Ebeveynler ve vasiler olarak size, şu ana kadar yaptırmadıysanız, 

aşınızı yaptırmanız için çağrıda bulunuyorum. Lütfen çocuk 

doktorunuzla, çocuklarınızın aşılanması konusunu da konuşun. 

 
Bu salgın sırasında ebeveyn ve veliler olarak size göstermiş olduğunuz 

olağanüstü çaba için teşekkür ederim. 

 
Saygılarımla  

 

 
 
 

 
Yvonne Gebauer 


