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Sevgili Veliler, 

 

iyi düşünülmüş bir test planlaması sayesinde çocuk yuvalarında ve gündüz çocuk bakım 

evlerinde daha fazla güven sağlanabilmektedir ve bakım kurumlarındaki çalışanlara ve 

çocuklarımıza Koronavirüs bulaşmasını önlemekte son derece fayda sağlamaktadırlar. 

Düzenli aralıklarla test yapmakla enfeksiyonlar erken tespit edilebilir ve enfeksiyon zincirleri 

kırılabilir. Böylece enfeksiyon sayısının artması önlenebilmektedir. 

 

Okul öğrencileri okullarda kendi kendilerine test yapabilmektedirler. Fakat kreş ve anaokulu 

çağındaki çocukların şu anda mevcut olan kendi kendine uygulanan antikor hızlı testler 

(Selbsttest) yeteri derecede ve güvenilir şekilde uygulanamamaktadır. Çünkü küçük 

çocuklardan sürüntü alınmasında ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Daha uygun alternatif test 
imkanları ise (gargara veya tükürük testleri ya da havuz lolipop testleri) laboratuvar 

kapasitelerinin yeterli olmaması nedeniyle henüz mümkün olmamakla birlikte test 

safhasındadırlar. 

 

Bu sebeple şu an kreş ve anaokulu çocuklarının test edilmesinden ziyade <çevre testleri’ne> 

ağırlık verilecektir. Bu da şu anlama gelmektedir: çocuklar düzenli olarak test edilmeyecek 

fakat çevrelerinde bulunan insanların test olmaları istenilecektir. Bu yüzden velilerden ve de 

çocukların büyük kardeşlerinden ve çocuklarla sık temasta bulunan kişilerden mevcut test 

imkanlarından faydalanmalarını rica ediyoruz. Bu da enfeksiyon zincirlerini kırma olasılığını 

arttırmaktadır.   

 

Sevgili Veliler sizden ve yukarıda anılan sıkça temasta bulunan kişilerden düzenli olarak test 

yaptırmanızı (en uygunu Pazartesi/Salı ile Perşembe/Cuma) rica ediyoruz. Bunu işyerinizde 

yapılan bir test veya (ücretsiz olan) tüm vatandaşlara açık testlerle yapabilirsiniz. Bu testler 

yerel test merkezleri, doktorlar veya eczanelerde (daha fazla bilgi için: 

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/bayerische-teststrategie/)  sunulmaktadır. Elbette 

satışta bulunan kendi kendinize yapabileceğiniz testler ile de test yapabilirsiniz.      

 

Çocuklarımızın test edilmesi sadece hastalık belirtilerinin görülmesi halinde gereklidir. Bu 

durumda çocuklarınıza koronavirüs bulaşıp bulaşmadığını öğrenmek adına bir PCR Testi 

yapılmasını tavsiye ediyoruz çünkü bu yöntem en güvenilir yöntemdir. Bu konuda detaylı 

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/bayerische-teststrategie/


bilgiler hijyen planında (Rahmenhygieneplan) ve hastalık belirtileri olması halindeki 

önerilerde (Übersicht zum Umgang mit Krankheitssymptomen) bulunmaktadır. 

  

 

Bu konudaki katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyoruz. Korona Pandemisini el ele vererek 

yenebiliriz.  
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https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/210419_rhp_lesefassung_final.pdf
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/service-kinder/newsletter/20210316-umgang-krankheitssymptome-kita.pdf

