[Tarih]

Sevgili Veliler,

altı yaş altı çocuklar için de kendi kendine uygulanabilinen hızlı antijen testlerine izin
verilmiştir. Böylece her yaşta öğrenciye uygun kendi kendine uygulabilinen korona testleri
mevcuttur. Bavyera Eyaleti bu yüzden test stratejisini genişleterek çocuk yuvalarına
(Kindertageseinrichtung) ve gündüz çocuk bakım evine (Kindertagespflegestelle) giden
çocukların ailelerine haftada iki kez ücretsiz olarak çocukların kendi kendine test
uygulamaları imkanını sunmaktadır.

Kendi kendine uygulanan bu testlerin yapılması isteğe bağlıdır. Yine de size ücretsiz olan bu
imkanı değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz. Mümkün olduğunca geniş ve sıkça yapılan testler
yardımıyla enfeksiyonlar kısa sürede tespit edilebilir ve enfeksiyon zincirleri erkenden
kırılabilinmektedir. Bu sebeple siz çocuk bakım kurumlarında çalışanların ve tüm ailelerin
sağlıklarının korunmasına önemli bir destek olursunuz ve çocuğunuzun bakımını kalıcı bir
şekilde sağlanmasını desteklersiniz.

Bu imkandan faydalanmak isterseniz eğer size çocuğunuzun gittiği yuvadan veya gündüz
çocuk bakım evinden iki adet kupon verilir. Bu kuponlar beş haftalık bir ara ile verilir (örn. ilk
kupon 7 Haziran 2021 tarihinde ikinci kupon ise beş hafta sonrasında yani 12 Temmuz 2021
tarihinde). Bu kuponların her biri ile bakım kurumuna giden çocuğunuz için istediğiniz
eczaneden ücretsiz on adet kendi kendine uygulanan test paketi alabilirsiniz. Bir kuponun iki
parçası vardır. Eczaneye gittiğinizde kuponun bir parçası eczaneye verilir. Diğer parça
eczane tarafından imzalanır veya mühürlenerek size verilir. Bu parçayı da lütfen yuvaya veya
gündüz çocuk bakım evine veriniz.

İkinci kupon size yuva veya gündüz bakım evinden sizin ilk kuponu geri vermeniz halinde
verilir.

Çocuğunuzun test edilmesi sizin tarafınızdan evinizde gerçekleştirilir. Bunu yaparken iki testi
hafta içinde olabildiğince aynı aralıklarda yapmanızı tavsiye ediyoruz (örn. testin Pazartesi ve
Perşembe yapılmasıdır). Test sonucunu yazmanıza ve yuvaya veya gündüz bakım evine
ibraz etmenize gerek yoktur. Testin yapılması okula gitmeyen çocuklar için kuruma gitmek
için şart değildir.
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Hastalık belirtileri olan çocuklar için geçerli olan kuralların geçerliliği devam etmektedir
(bakınız Übersicht zum Umgang mit Krankheitssymptomen). Negatif sonuçlu kendi kendine
uygulanan bir test hastalık belirtisi olan veya hastalık sonrası iyileşen çocuklar için bakım
kurumuna tekrar gitmek için yeterli değildir.

Lütfen şu uyarıları dikkate alınız:
Kendi kendine uygulanan testin sonucunun positif olması halinde hem kendinizi hem de
ailenizi diğer kişilerden uzak tutunuz. Positif sonuçlu kendi kendine uygulanan test en kısa
sürede bir ayrıca bir PCR Testi ile kontrol edilmelidir. Bunun için aile hekimizin
muayenehanesinden, Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Derneği’nin hasta bakım hizmetinin
(Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung) 116 117 nolu telefonundan veya
yerel sağlık dairesinden bir PCR testi randevusu isteyiniz ve koronavirüsü şüphesini teyit
ettiriniz.

Çocuk bakım kurumlarında güvenlik ve sağlığı güvence altına almak adına lütfen bu test
imkanından faydalanınız. Desteğiniz için gönülden teşekkür ediyoruz.
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