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Broşür: Evde çocuklara korona testi uygulanması 

Daha çok test daha az korona 
Sevgilli ebeveynler,  
evde antijen testi uygulanmasının çocuklarınız için neden faydalı olduğunu bu broşürle sizleri 
bilgilendirmek istiyoruz. 
 
Çocuğunuza korona testi yaptırmak neden önemlidir? 
 
Koronavirüsünü kontrol altına almaya yardımcı olun ve çocuklarınız için düzenli olarak ücretsiz 
evde uygulayabileceğiniz testleri kullanın. Özellikle seyahat ederken çocuklarınızı ve diğer 
çocukları korumak icin tedbirli ve dikkatli olmalısınız.  
Test gruptaki bulanan çocuklara ve içinde bulundukları çevrelere 
güvenlik saglar.   
Evde uygulayacağınız Korona-testleri, Korona-virüsünün erken 
teşhis edilmesi ve enfeksiyonun yayılmasını önlemede 
yardimci olacaktır. 
Evde uygulanan antijen-testler sadece anlık durumu tespit 
eder. Bu nedenle çocuğunuzun korona semptomları 
göstermediği durumlarda da düzenli antijen testi uygulamanız çok 
önemlidir. 
Ancak bu sekilde kendi çocuklarınızı ve diğer çocukları koruyabilirsiniz. 

 
cocuk ve aile merkezlerinde hangi antijen-testleri hizmete 
sunuluyor?  
 
Testler çocuklar için onaylanmıştır, gönüllüdür ve bilimsel gözetim 
altında seçilmiştir. Çocuklar için tehlikeli değildir. Burunun ön 
kapağından sürüntü alınır. Çocuk ve aile merkezlerinde burundan 
yapılan antijen testleri ücretsiz olarak sunulmaktadır. 
 
Test nasıl doğru sekilde uygulanır?  
 

Lütfen testen önce kulanma kılavuzunu okuyunuz ve testi ellerinizi yıkadıktan sonra 
çocuklarınıza uygulayınız. Burundan yapılan sürüntü çubukları cocuklar icin özel hazırlanmıştır. 
Pamuklu çubuklar burun deliklerine 1-2 cm girilerek sürüntü alınır. Cocuk ve eğitim senatörünün 
ana sayfasında, Korona bilgi sayfasında kreş testinin nasıl uygulanıldığına dair açıklayıcı bir video 
bulacaksınız. 
 
Bilgi: 
Videoya bu adresten ulaşabilirsiniz:  
https://www.bildung.bremen.de/Corona-Informationsseite/  
Kita und Schulbetrieb/Kitas/Testungen/Wie funktioniert der Test für Kita-
Kinder? Jarno und Katja erklären es  
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önemlidir! 
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Çocuğunuza uygulandığınız testi nasıl kolaylaştırabilirsiniz?  
 
Kendinize ve çocuklarınıza rahat bir atmosfer yaratınız. Neler 
olduğunu anlamaları için bireysel test adımlarını çocuğunuza 
açıklayın. Lütfen çocuğun iradesine karşı test yapmayın. Her 
seferinde, çocuğunuza yapacağınız testi adim adim gösterin. 
Yapacağınız testen önce, testi oyunlaştırarak çocuğunuzla 
birlikte deneme yapın. Veya tetsin nasıl yapıldığını  kendinize 
uygulayarak çocuğunuza gösterebilirsiniz. Belkide cogunuz testin 
nasıl yapıldığını oyuncak bebeklerinde veya oyuncak hayvanlarında 
demek ister.  
 
Korona testleri çocuklarınıza ne kadar sıklıkla uygulanmalıdır?  

 
Evde uyguladığınız antijen testleri kreşe gitmeden önce her pazartesi ve 
perşembe sabahları yapılır.  
 
Testi evde unutmuş olursanız, istisnai olarak testi Çocuk ve Aile 
Merkezi’nde yaptırabilirsiniz. Enfeksiyonları erken dönemde tespit 

etmek ve çocukları zamanında korumak için testlerin düzenli olarak  
     yapılması çok önemlidir.  

 
 
 
Pozitif bir test sonucundan sonra nasıl davranırım?  
 
Çocuğunuzun test sonuçları pozitif çıkarsa çocuk ve aile 
merkezine gelmesi yasaktır ve evde kalması gerekir. Bu durumda 
lütfen çocuk ve aile merkezini hemen telefonla bilgilendirin. 
Ardından, sonucu kontrol etmek için lütfen bir PCR testi için 
randevu alın. Randevu almak icin bu numarayı 361 10 100 arayın. 
PCR sonucu da pozitifse, lütfen çocuk ve aile merkezinizi 
bilgilendirin. Bu durumda cocuğunuz izolasyonda kalmalıdır. Kendiniz 
için de test yaptırmalısınız. Test sonucu negatif çıkarsa, çocuğunuz tekrar 
çocuk ve aile merkezine gidebilir.  
 
Negatif bir test sonucundan sonra nasıl davranırım? 
 
Sonuç negatif ise, çocuğunuz çocuk ve aile merkezine gidebilir. Test sonucuyla ilgili herhangi bir 
şüpheniz varsa veya test geçersiz ise, testi bir kez daha tekrarlayabilirsiniz. 
 
Lütfen evde uyguladığınız testin yalnızca anlık durumu tespit ettigini ve dolasıyla Pazartesi ve 
Perşembe günleri düzenli olarak tekrarlanması gerektiğini unutmayın. 
Bilgi  
Çocuğunuza testi kendiniz yapmak istemiyorsanız, çocuğunuzu bir test merkezinde ücretsiz 
olarak test ettirebilirsiniz. Alternatif olarak cocuk doktorunuzla iletişime geçebilirsiniz.  
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PZT+PER 

Korona testi eğer 

negatifse, lütfen bu 
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361-10100 ve PCR 
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