
 

 

 

Ocak 2022'den itibaren 
okullarda önleyici antijen 

testi ve takibi  
Değerli velilerimiz, Ocak ayından bu yana okullarda önleyici antijen testleri devam etmektedir. 3-16 Ocak tarihleri arasında pazartesi ve perşembe günleri 

olmak üzere haftada iki kez test yapılmaktadır. 17 Ocak'tan itibaren ise testler haftada bir pazartesi günleri yapılacaktır. Test hem aşısız hem de aşılı 

çocukları ve öğrencileri ve ayrıca hastalığa yakalanmış olanları ilgilendirmektedir. Eğer çocuk bu testten geçmezse gün boyu maske takmak zorundadır. 15 

yaşından büyükse respiratör takmak zorundadır. 

 

        Çocuğunuzun antijen testi pozitifse ne yapmalısınız? 

Çocuğunuzun antijen testi pozitif ise tedavi talebi için doktora başvurmanıza gerek yoktur. Okul raporun çocuğunuza nasıl verileceğini size 

bildirecektir. Bu konuda iki seçenek bulunmaktadır: 

 

E-Talep numarasını içeren bir SMS 

alacaksınız. Bu mesajı aldıktan sonra 

talep üzerine PCR testleri yapan 

herhangi bir test toplama noktasına 

gideceksiniz. Bazı yerler için önceden 

randevu almak gerekebilir. 

Çocuk, pozitif antijen testinin okuldan yazılı bir onayını 

alacaktır. Bu onayı talep üzerine PCR testleri yapan herhangi bir 

test toplama noktasına götüreceksiniz. Bazı yerler için önceden 

randevu almak gerekebilir. Okuldan aldığınız onay hizmetlere ve 

etkinliklere erişmek veya seyahat etmek için kullanılabilecek bir 

sertifika değildir. 

 

  PCR testi toplama noktalarının listesini şu adreste bulabilirsiniz: https://crs.uzis.cz 

 

PCR testi sonucu negatifse çocuğunuz normal  

bir şekilde sınıfına döner. 
 

PCR testi pozitif çıkarsa ne yapılmalı? 

Çocuğunuzun PCR testi pozitifse bir çocuk doktoruna başvurunuz. Daha sonra bölgesel hijyen istasyonu tarafından 

sizinle iletişime geçilecek veya temaslı olduğunuz kişiler istenecektir. 

Bundan böyle çocuğunuzun PCR testinin pozitif olması durumunda test okulda da yapılmış olsa veya aile içinde bir enfeksiyondan dolayı da olsa okula 

bildirme yükümlülüğü geçerli olacaktır. 

Bir sınıf arkadaşının antijen testi pozitif çıktığında ne olur? 

Bu pazartesi günkü testler sırasında gerçekleşirse pozitif çocuk artık derslere katılmayacaktır. Diğerleri okulda kalacaktır. 

Perşembe günkü antijen testinde öğrencilerden biri pozitif çıkarsa tüm sınıf bir test-to- stay rejimine girer. Bu, başlangıçta antijen testi pozitif olan çocuk negatif bir 

PCR testi sonucu alana kadar her sınıf arkadaşının her gün antijen testi olacağı anlamına gelir. Bu zaman boyunca tüm sınıf için özel rejim önlemleri uygulanır - 15 yaşın 

altındaki öğrenciler için maske takmak, 15 yaşından büyükler için respiratör takmak, ayrı tuvalet kullanmak, yemek yerken diğer öğrencilerden en az 1,5 metre 

mesafede oturmak ve diğer öğrencilerden uzak durmak. 

 

Çocuğunuz okulda covid-19 pozitif olan öğrenciyle karşılaştığında ne olur? 
Çocuğunuz okulda PCR testi pozitif çıkan bir öğrenciyle karşılaşabilir. Okul gerekli tüm bilgileri bölgesel hijyen istasyonuna ilettiğinde 

eTalep numarası, karantina talimatı ve PCR test talimatlarını içeren bir SMS mesajı alacaksınız.  

Artık temaslı izleme gerekli değildir, temaslı izleme merkezinden de kimse telefon etmeyecektir. 

Bir şeyler ters giderse veya temas okul dışındaysa temaslı olduğunuz kişilerle alakalı bir SMS alacaksınız. Bu durumda lütfen  temaslı 

olduğunuz kişiler konusunu bu yöntemle çözünüz, bu tüm süreci önemli ölçüde hızlandıracaktır. 

 
 


