Noel tatilinden sonra “Lolipop test yönteminin” daha da iyileştirilmesi hakkında
bilgiler

Sevgili ebeveynler, sevgili veliler,
Lolipop testi, genel olarak başarıyla uygulamaya alınmış olan ve artık iyice
benimsenmiş bir test yöntemi olarak kabul görmektedir. Enfeksiyon gidişatının kontrol
altına alınmasında toplum genelinde önemli bir yer tutmaktadır. Lolipop testleri,
okullarda yüz yüze eğitimin devam etmesine büyük bir katkıda bulunmakta,
çocuklarınızın açık ara en iyi kontrol edilen yaş grubu olmasını sağlamaktadır.
Bununla beraber, test yöntemini projeye katılan herkes için –çocuklar, öğretmenler ve
özellikle siz veliler için– daha da iyileştirme, daha fazla destek ve planlama güvenliği
sağlama olanağı bulunmaktadır. Aşağıda sizleri, Noel tatilinden sonra okullarda test
yönteminin daha da iyileştirilmesi için neler yapılacağı hakkında bilgilendiriyoruz.
İyileştirmenin özü şudur: Çocuk okulda test günlerinde “havuz testi”ne (Pooltest) ek
olarak bir de kişisel lolipop testi yapacak ve bu test laboratuvara “kontrol örneği”
(Rückstellprobe) olarak gönderilecektir. Bu örnek, bir havuz test sonucunun pozitif
çıkması halinde laboratuvarda doğrudan değerlendirilebilecektir. Kontrol örneği
gerekli olmadığında, laboratuvarda profesyonel olarak bertaraf edilecektir.
İyileştirme işlemi sizin için somut olarak şunu ifade edecektir:
1. Adım: Test gününde havuz testi


Negatif havuz testi

Sonuçların negatif olduğu bir havuz testi, gruptaki çocukların hiçbirinin SARS-Cov-2
pozitif olmadığı anlamına gelir. Bu durumda laboratuvar herhangi bir geri bildirim
yapmaz, çocuğunuz bildiğiniz şekilde okula gitmeye devam eder.


Pozitif havuz testi

Yapılan havuz testlerinden birinin sonucunun pozitif çıkması, çocuğunuzun da yer
aldığı havuz grubunda en az bir çocuğun SARS-Cov-2 pozitif olduğu anlamına gelir.
Bu durumda, iyileştirilmiş test yönteminde laboratuvar çocukların okulda alınmış
kontrol örneğine başvurur. Şimdiye dek uygulanan prosedürden farklı olarak, sizin
çocuğunuzdan evde ikinci bir örnek almanıza gerek kalmaz, bu şekilde kişisel
örneğin verilmesi için bir defa daha okula gidilmesi gibi ek bir zahmete de gerek
kalmaz.
Zaten laboratuvarda bulunan kişisel örnek aynı yerde doğrudan incelemeye tabi
tutulur.

2. Adım: Kontrol örneğinin sonucu ertesi sabah saat 6:00’ya kadar iletilir
Kişisel testin sonucu ertesi sabah saat 6:00’da online ortamda erişiminize hazır
olur. Hangi laboratuvar olduğuna bağlı olarak, sonuç size doğrudan e-posta veya
SMS yoluyla da bildirilebilir.


Çocuğunuzun kontrol örneği negatif

Çocuğunuzun kontrol örneği negatif çıktığı haberinizi almanız halinde, çocuk aynı
gün okula gidebilir.


Çocuğunuzun kontrol örneği pozitif

Çocuğunuzun kontrol örneğine uygulanan PCR testinin pozitif çıktığı haberinizi
almanız halinde, laboratuvar1 bunu Sağlık Dairesine bildirir ve çocuğunuzun
karantinaya girme yükümlülüğü doğar.
Yeni test sistemine geçişin düzenlenmesindeki önkoşul, lolipop testlerine katılan tüm
öğrencilerin laboratuvardaki gerekli temel verilerinin bir defalığına kayıt ettirilmesi
gerektiğidir. Kayıt edilecek temel veriler şunlardır: çocuğun adı, adresi, doğum tarihi,
cinsiyeti ve velisinin güncel iletişim bilgileri (mobil telefon numarası ve e-posta
adresi); velinin iletişim bilgileri sonucun bildirilmesi için gereklidir.
Bu kayıt işlemi, okullarda 16 - 30 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Güncel mobil telefon numaranız ve e-posta adresinizi okulumuza bildirmeniz
gerekmektedir; bu bilgiler gerektiğinde test sonuçlarının doğrudan size bildirilmesi
için laboratuvarlara iletilecektir. Laboratuvarların çocuğunuzun test sonucundan
doğrudan sizi haberdar edebilmesi için iletişim bilgileriniz mutlaka gereklidir.
Mobil telefon numaranız ve e-posta adresinizin zaman içinde değişmesi halinde,
yenilerini vakit geçirmeden lütfen okul idaresine bildiriniz. Okuldaki eğitim ve öğretim
ancak bu şekilde sorunsuzca devam edebilir.
Laboratuvarların iyileştirilmiş lolipop yöntemi kapsamında sizi doğrudan
bilgilendirmesi, hem kendinizin hem de çocuğunuzun günlük programını yapmanızda
size daha fazla emniyet sağlayacaktır.
Tüm olası sorularınız için bize daima başvurabilirsiniz.
Selamlar,
Okul İdaresi
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NRW Eyaletinin Korona Testleri ve Karantina Kararnamesinin geçerli olan güncel versiyonuna dayanarak.

