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Öğrenciler için hızlı testler: Bremen şehrindeki okullarda

Sevgili veliler, sayın bayanlar ve baylar,
Coronavirus SARS-CoV-2 ile yeni enfeksiyonlardan korunmak ve pandemiyi daha da kontrol altına
almak için çocuğunuza 15 Mart'tan itibaren haftada en az bir kez hızlı bir test yaptırma imkânı
sağlanacaktır. Bunlar, Lepu Medical (SARS-CoV-2 Antikor Hızlı Test Kitleri) firmasının hızlı testlerdir.
Okul çalışanları da artık bu hızlı testten yararlanabilirler.
Testler okulda yapılacak olup öğrenciler için isteğe bağlı ve ücretsizdir. Öğrenciler öğretmenleri,
eğitimcileri veya sosyal pedagogları tarafından desteklenecek ve denetlenecektir. Okullardaki tüm
çalışanlara testi nasıl kullanacakları önceden öğretilmiştir.
Testlerin kullanımı çok kolaydır. Test pamuklu çubuk, ön burun boşluğunda sadece birkaç kez
döndürülür. Daha sonra çubuk küçük bir "kutu" içerisine konur ve sıvı eklenir. Sonuç en geç 15 dakika
sonra, genellikle çok daha erken alınabilir.
Testin tam sürecini www.bildung.bremen.de adresindeki ana sayfadaki bir videoda görebilirsiniz.
Test sonucu olumlu ise, ilgili çocukların öncelikle gruptan çıkarılması gerekir. Veliler olarak, okul
tarafından derhal bilgilendirileceksiniz. Çocuk önce evde karantinaya alınmalıdır. Ebeveynler olarak
sonucu netleştirmek için, lütfen aynı gün Corona yardım hattı 0421 361-10100 veya Corona-SchuleFreitestung@bildung.bremen.de tıbbi bakım merkezi Mitte vasıtasıyla bir PCR testi için randevu alın.
Bu test de pozitif ise, iyi bilinen ve Bremen Sağlık Departmanı ile iş birliği içinde okullarda pozitif
vakalar meydana geldiğinde uygulanan prosedür yürürlüğe girer.
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Yüksek düzeyde katılım, çocuklarınızın ve tüm okul topluluğunun güvenliğini sağlamaya yardımcı
olacaktır. Bu nedenle, acilen desteğinizi ve muvafakatınızı rica ediyorum.
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