Okul Projesi 2.0 - 01/2022 itibariyle

SARS-CoV-2-PCR

Ebeveynler için kılavuz
Havuz PCR ve tek PCR testi

1

LOLLI

TEST

Çocuğun soyadı

İletişim verilerini bildirin
İletişim verilerinizdeki değişiklikleri
okula derhal bildirin!
Önemli: Test sonuçlarının sorgulanması için güncel veriler
(çocuğun doğum tarihi, telefon
numarası) mutlaka gereklidir!
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Okuldaki test süreci
Okulda bir havuz PCR numunesi ve
çocuğunuzun tek PCR numunesi
alınır ve laboratuvara gönderilir.

3
Test sonucu – Havuz
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Sadece çocuğunuzun sınıfına ait havuz testi sonucu pozitif çıkarsa
verilen cep telefonu numarasına
SMS mesajı ile bilgilendirme yapılır.
Bu bilgilendirme, laboratuvar tarafından genellikle test gününde saat
21:30'a kadar gönderilir. Akabinde
ilgili çocuğunuzun tek PCR testi
işleme alınır.

Test sonucu – Tek PCR
İlgili çocuğunuzun tek PCR testinin
sonucunu izleyen gün en geç saat
06:00'dan itibaren
sorgulayabilirsiniz.
Çocuğunuzun sonucu sorgulanabildiği anda, size sonuç sorgulama
bağlantısı ile ikinci bir SMS mesajı
ile bilgi verilir.
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Çevrimiçi test sonucu
İlgili bağlantının üzeri tıklanarak
sonucun sorgulanması için sayfa otomatik olarak
açılır.
Sayfa açılamadığı takdirde, tüm URL
bilgisini kopyalayarak bir başka
tarayıcıda açabilirsiniz.
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Bir sonraki adımda çocuğunuzun
doğum tarihini girin.
»Bestätigen« (Onayla)
seçeneğini tıklayın.
Sonucunuzun PDF dosyası indirilmek üzere hazırdır.
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Test belgesini üzerinizde
taşıyın
Sadece tek PCR testi sonucu negatif çıkan çocuklar derse katılabilir.
Çocuğunuzun test sonucu belgesini
okula giderken yanında götürmesini
sağlayın.

Test sonucu pozitif çıkarsa ne olur?
Test sonucu pozitif çıkarsa, çocuğunuz diğer kişiler ile her türlü temastan
kaçınmalıdır. Yetkili sağlık müdürlüğünüze
pozitif sonuç gönderilir ve talep edilmeksizin sizinle bağlantıya geçecektir!
Sorularınız için lütfen sınıf öğretmenine veya eğitim koordinatörüne
başvurun.

?

... olursa, ne olur?
• ... cep telefonu numaramı vermemişsem?
Okulunuz çocuğunuz için bir nöbetçi cep telefonu numarası bırakabilir
ve sizi numunenin durumu hakkında bilgilendirebilir.
Buna CoronaBetrVO NRW gereği izin verilir.
• ... okul çocuğum için nöbetçi cep telefonu numarası
veremezse?
Okula, havuz testini izleyen gün saat 06:30'da tüm çocukların sonuç
listesi gönderilir. Çocuğunuzun test sonucu pozitif olursa, sonuç
okulunuza gönderilmiş olur.
• ... Doğru doğum tarihinin girilmesine rağmen çocuğumun
sonucu sorgulanamıyorsa?
Bunun için İnternet tarayıcınızın en güncel vaziyette olduğundan emin
olun veya başka bir tarayıcı veya cihaz ile tekrar deneyin. Doğum
tarihi hatalı gösterilmişse, lütfen okulunuza başvurun.
• ... belirtilen süre içerisinde çocuğumun sonucu halen yoksa?
Nadir durumlarda gecikmeler olabilir, örneğin numune işleminin
tekrar edilmesi gerektiği bir durumda.
Her halükarda sonuç elde edilir edilmez bırakılan cep telefonu
numarasına ve okula bilgi verilir. Çocuğunuz ancak test sonucu
negatif çıkınca tekrar okula gidebilir.
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