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Bremen şehrindeki okullarda hızlı antikor testleri 
gerçekleştirmek için konsept 

 

1. Temel konular:  
 

Hızlı testler, okulun bulunduğu yerdeki enfeksiyon durumu hakkında netlik sağlıyor olup bunlar 
Bremen şehri için çeşitli test ve aşı olanaklarından oluşan genel, kapsamlı koruma ve test stratejisinin 
bir parçasıdır. Antikor hızlı testleri, tüm çalışanlar ve ayrıca öğretmenlerin rehberliğinde ve desteğiyle 
genç öğrenciler tarafından "çocuk oyunu" havasında gerçekleştirebilecek şekilde tasarlanmıştır. 

 
SKB tarafından sağlanan hızlı testler, Lepu Medical firmasının SARS-CoV-2 Antijen Hızlı Test Kitleridir. 
 Bu test birkaç haftadır Avusturya okullarında uygulanmaktadır. 

 
Bir antikor testinin sonucu bir anlık görüntüdür. Test öncelikle yüksek virüs yüküne sahip “yayıcılar 
adı verilen kişilere uygulanır. Öğrencilerin ve çalışanların daha büyük bir kısmına bu hızlı testler 
düzenli olarak uygulanırsa, başlatılan aşılara ve yürürlükteki hijyen önlemlerine ek olarak sonuçta 
sağlam, ek bir güvenlik ağı oluşturulmuş olur. Böylelikle hijyen önlemlerini belirgin şekilde 
desteklenir, ancak bunların yerini almaz. 

 
Reşit olmayan öğrenciler için ebeveynlerinden/velilerinden bir onay beyanı alınması gereklidir. 
Ebeveynler/veliler ve öğrenciler için önemli bilgiler, test prosedürünün içinde ayrıca çeşitli dillere 
çevrilmiş olan SKB ana sayfasında da yer almaktadır. 

 
Tüm çalışanlar, kullanmadan önce testi nasıl kullanacakları konusunda bilgilendirilir.  Öğrenciler testi 
eğitimli çalışanların gözetiminde ve rehberliğinde yaparlar. Örnek, test edilecek kişi tarafından (ön 
burun bölgesinde pamuklu çubuklar kullanılarak) alınır (öğrenciler kendileri için de alabilir). 

 
Okullara, IB ile iş birliği içinde SKB tarafından gerekli hızlı testler sağlanmaktadır. Okulda testlerin 
uygulaması belgelenmektedir. 

 
2. Çalışanlar için hızlı testler 

 
 Düzenli hızlı testlere katılım, okuldaki tüm çalışanlar için koruma düzeyini artırmak üzere 

gönüllü ve ücretsiz bir tekliftir. 
 Testlere katılım genellikle haftada iki defaya kadar mümkündür. 
 Sağlık departmanının yönetmeliği dahilinde gerekli ve önerilen testlere tabi ki devam 

edilecektir. 
 Testi ilk kez uygulamadan önce, tüm çalışanlar testin nasıl kullanılacağına dair eğitimli 

personel tarafından talimat alır/yönlendirilir. 
 Bir çalışanın antikor testinden pozitif sonuç çıkarsa, kendisi derhal ev içi izolasyona tabi 

tutulmalıdır. Antikor testi sonucunu doğrulamak için hemen bir PCR testi yapılır. 



  
 

Bunun sonucu alınana kadar olağan süreç takip edilir ve Enfeksiyona Karşı Korunma Yasası 
Madde 35 uyarınca Sağlık Müdürlüğü’ne haber verilir.  

 Kontrol için yapılan PCR testi negatif çıkarsa, karantina önlemleri kaldırılabilir. 
 

3. Öğrenciler için hızlı testler 
 

 Düzenli hızlı testlere katılım, okuldaki tüm öğrenciler için koruma düzeyini artırmak üzere 
gönüllü ve ücretsiz bir tekliftir. 

 Reşit olmayan öğrenciler söz konusu olduğunda, hızlı testlere katılmak için yasal vasinin bir 
onay beyanı alınmış olmalıdır. 

 Testler genellikle okuldaki bir sınıf, öğrenme grubu veya yarı gruptaki öğrenciler tarafından 
yapılır. 

 İlkokullarda ve destek merkezlerinde hızlı testler genel olarak derslerin başında haftada iki 
kez yapılır. 

 Yarı grup düzenlemesi olan okullarda, yarı gruptaki eğitimin ilk gününün başında her zaman 
haftalık bir sınav vardır. 

 Duruma bağlı olarak, ör. yazılı sınavları veya önemli sınavları ve sınıf çalışmasını güvence 
altına almak için, daha sık test yapmak da mümkündür. 

 Testler gözetim altında yapılır. Sorumlu kişiye, testin nasıl yapılacağı konusunda önceden 
talimat verilmiştir. Mahremiyetin sağlanması için, velinin talebi üzerine istisnai durumlarda 
mahremiyetten sapılabilir. 

 Kural olarak, antikor testlerinin gerçekleştirilmesi sırasında kişisel kullanım için hiçbir 
koruyucu malzeme sağlanmaz. 

 Küçük çocuklar genellikle ilk test çalışmalarında daha fazla desteğe ihtiyaç duyar ve 
öğretmenleri onları testleri kendi başlarına yapmaya yönlendirir. 

 Burada açıkça ve münhasıran rehberlik ve denetim söz konusudur. Öğretmenlerin öğrenciler 
üzerinde testi yapmasına izin verilmez. 

 Fiziksel veya zihinsel eğilimleri nedeniyle, öğrenciler testi kendi başlarına gözetim altında 
yapamayacak veya sadece kısmen yapabilecek durumda iseler, vasinin izniyle test okulda 
tıbbi olarak eğitilmiş personel tarafından veya evde bizzat vasi tarafından yapılabilir. 

 Yapılan testlerin sayısı ve sonuçları belgelenir. 
 

Pozitif test sonuçları 
Eğer bir öğrencinin antikor testi sonucu pozitif çıkarsa, öğrenci hemen izole edilir ve ebeveynler veya 
veliler bilgilendirilir. Antikor testi sonucunu doğrulamak için, doğrudan SKB yardım hattı vasıtasıyla bir 
PCR testi sağlanır. Sonuç alınana kadar olağan süreç takip edilir ve Sağlık Müdürlüğü, Enfeksiyona 
Karşı Korunma Yasası Madde 35 uyarınca bilgilendirilir. 

 
4. İlaveler 

 
COVID-19 hastalığı geçirmiş olan ve hastalığı altı aydan daha geriye uzanmayan kişiler, kendi kendine 
antikor testine tabi tutulmazlar. 
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