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Öğrencilerin 06.04.2021 tarihinden itibaren hızlı test yaptırma yükümlülüğü hakkında 
ebeveynler için bilgi – okul tarafından gönderilecektir 

Sevgili Ebeveynler, 

Hamburg ve Federal Cumhuriyetteki enfeksiyon sayılarının gelişimini kaygıyla takip ediyoruz. 
Enfeksiyon sayısı, sadece birkaç hafta içinde katlandı. Bu sebeple Hamburg Senatosu, yüz 
yüze eğitim hizmetlerine katılan tüm öğrenciler için 6 Nisan 2021 tarihinden itibaren hızlı test 
yaptırma yükümlülüğü kararı almıştır.  

Hızlı testler okullarda, ailelerde ve kamusal hayatta daha fazla güvenlik sağlamaktadır. 
Enfeksiyonların erkenden tanınmasına ve potansiyel artışların etkin bir şekilde önlenmesine 
katkıda bulunursunuz. Eğitim Öğretim Dairesi tarafından satın alınmış olan test kitleri, tıbbi 
olarak hassas bir incelemeye tabi tutulmuş olup kolayca uygulanabilir ve acı ve rahatsızlık 
vermez. 

Hızlı testlerin Hamburg okullarında uygulanmasına iyi bir başlangıç yapılmış ve tüm 
öğrencilerin yaklaşık %89‘u test edilmiştir. Aynı zamanda birçok ebeveyn Eğitim Öğretim 
Dairesine başvurmuş ve çocuklarının korunması için okullardaki yüz yüze eğitim hizmetlerine 
katılımın bir test yükümlülüğüne bağlanmasını rica etmişlerdir.  

Senato, kararında bu ricayı dikkate almıştır. Yüz yüze eğitim hizmetlerine, sınavlara ve testlere 
katılan tüm öğrenciler için, 6 Nisan 2021 tarihinden itibaren amatör hızlı test uygulaması 
yükümlülüğü vardır. Kendi kendine testi reddedenler, yüz yüze eğitime katılamazlar ve uzaktan 
eğitime devam edeceklerdir. 

Okula gelen tüm öğrenciler için haftalık esas olarak iki hızlı test öngörülmüştür. Anasınıfı 
öğrencileri, bir sonraki karara kadar maske ve test yükümlülüğünün dışındadır.  

Ebeveynlerin hızlı test uygulaması için onay beyanı gerekli değildir, zira öğrenciler hızlı testi 
kendileri uygulayacaklardır ve eğitime yüz yüze katılım yükümlülüğü muafiyeti hala devam 
etmektedir. Yani ebeveynler, çocuklarının derslere uzaktan katılmalarına da karar verebilirler.  

Hızlı testin sonucu pozitif olursa, ebeveyn olarak okul tarafından derhal bilgilendirilirsiniz ve 
küçük çocukları okuldan almanız rica edilir. Pozitif bir hızlı testten sonra, PCR testi olarak 
adlandırılan ve hızlı testin sonucunu onaylayan veya düzelten bir testin yapılması zorunludur. 
Bunun için size bir kayıt formu ve PCR testinin nerede kararlaştırılabileceği bilgisi verilir. 
Sonuçlar çıkıncaya kadar çocuğunuz karantinada kalacaktır. Şüpheli vakanın yetkili sağlık 
dairesine bildirilmesi yükümlülüğünü okul üstlenmiştir. 

PCR testi negatif olursa lütfen bizi bilgilendirin. Bu durumda, eğer önce “normal“ bir enfeksiyon 
tedavisi gerekli değilse çocuğunuz tekrar okula gelebilir. Eğer PCR testi de pozitif olur ve 
korona enfeksiyonu onaylanırsa, ebeveyn olarak sonraki eylemleri yetkili sağlık dairesiyle 
kararlaştırınız. 

Saygılarımızla 

Okul Yönetimi 


