7 Şubat 2022'den itibaren zorunlu testler hakkında "MenschensKinder Teltow"dan ebeveynler
için bilgiler
MenschensKinder Teltow'daki sevgili ebeveynler,
17 Ocak 2022'de, eyalet hükümeti tarafından kabul edilen İkinci SARS-CoV-2 Sınırlama Yönetmeliğinde
(Link) yapılan 3. değişiklik yürürlüğe girdi. Çocuk gündüz bakımı (zorunlu test) alanında ciddi bir
değişiklik olacak. Çocuk gündüz bakımı (kreş, anaokulu, okul sonrası bakım ve çocuk gündüz bakımı)
için ilgili düzenlemeler, Sınırlama Yönetmeliğinin 24a Bölümü'nün yeni hükmünde bulunabilir.
7 Şubat 2022'de bir yaşından itibaren gündüz bakımevlerinde okula başlayana kadar çocuklara
zorunlu test uygulaması getirilecek. O zaman aşağıdakiler geçerlidir: kreşlerde ve anaokullarında, bir
yaşından okula başlayan çocukların ebeveynleri/velileri, haftada en az iki gün üst üste negatif test
belgesi ibraz etmelidir, aksi takdirde çocuk kreşe giremez (mevcut Sınırlama Yönetmeliğinin 24.
maddesinin 1. fıkrasına göre giriş yasağı). Kural olarak, testler Pazartesi ve Perşembe günleri
yapılmalıdır. Kreş seçiminin nasıl olduğunu kreşinizden 7 Şubat 2022 tarihine kadar alacağınız veli
bilgilendirme yazısından öğrenebilirsiniz. Gündüz bakım merkezi size testleri ücretsiz olarak
sağlayacaktır. Negatif test kanıtı, kreş testi aracılığıyla sağlanmalı ve ebeveynler/veliler tarafından
onaylanmalıdır (belge için link). Bununla birlikte, kanıt bir test merkezi, eczane veya doktor tarafından da
sağlanabilir7 Şubat 2022'den itibaren gündüz bakımevinde sadece testi yapılmış çocuklara bakılabilir.
Bakılan çocuklara ayrıca yerleşmek, dil yeterliliğini belirlemek veya daha sonra herhangi bir dil desteği
sağlamak amacıyla gündüz bakımevinde bulunan çocuklar da dahildir.
Ebeveynleri tarafından test kanıtı sunulmayan çocuklara 7 Şubat 2022'den sonra bakılamaz. Giriş
yasağının genel istisnaları geçerli olmaya devam ediyor:


Testi veya belgeyi unuttuysanız, çocuk kreşe girdikten hemen sonra, Sınırlama Yönetmeliği Madde
24a, Paragraf 1 ve 2 ile bağlantılı olarak, Madde 24, Paragraf 1, Madde 3, Madde 1 uyarınca test
edilebilir. Bununla birlikte, gündüz bakım merkezinde test yapma hakkı yoktur, bu nedenle tesis
sağlayıcısı veya sağlayıcı tarafından görevlendirilen yönetici ile ebeveynler/yasal vasi olarak siz
arasında bir anlaşma yapılması tavsiye edilir.



İnsanları getiren ve toplayan kişiler (örneğin ebeveynler, büyükanne ve büyükbabalar), Sınırlama
Yönetmeliği'nin 24. Maddesi 1. Maddesi 3. Maddesi ile bağlantılı olarak Bölüm 24a'nın 1. ve 2.
fıkralarına göre erişim ve zorunlu test yasağından hala muaftır.

Aşılanmış ve iyileşmiş çocuklar hala erişim yasağından muaftır ve dolayısıyla § 6 Para 2 S. 1 3
Sınırlama Yönetmeliği uyarınca bir test yükümlülüğünden muaftır. Ancak, kreş komitesi ile birlikte
kararlaştırılan tesisin test konseptinde farklı bir prosedür formüle edilebilir. Aşılanmış ve iyileşmiş kişiler
de virüsü bulaştırabileceğinden, ebeveynlerin en azından haftanın başında çocuklarına test yaptırmaları
önerilir. Gündüz bakım merkezi yöneticiniz, gündüz bakım merkezinizde bunun nasıl ele alındığını size
söyleyecektir.
Okul sonrası bakım çocukları için önceki test gereksinimi aynı kalır. Okul sonrası bakım merkezi için,
okulun test yükümlülüğü kapsamında olan ve Bölüm 24a (1) Sınırlama Yönetmeliği ile değişmeyen bir
test yükümlülüğü zaten vardı.

Buna ek olarak, çocuk tesisleri için çerçeve hijyen planının düzenlemeleri, "Corona virüsü SARS-CoV2/COVID-19 ile bağlantılı olarak Brandenburg'daki kreşlerde enfeksiyon ve iş güvenliği" için ek
gereklilikler § 24a paragraf 7 Sınırlama Yönetmeliği göre dikkate alınması gerekmektedir.
Pozitif bir kendi kendine test durumunda ne yapmalı?
Kendi kendine test evde yapıldıysa, çocuklar artık gündüz bakımevine getirilemez. Pozitif sonucu
hemen kreşe bildirmekle yükümlüsünüz. Ardından sonucu netleştirmek için bir test merkezine, aile
doktoruna veya çocuk doktoruna gidin (bir PCR testi yapın). Ancak PCR testi de pozitifse, aslında
kanıtlanmış bir SARS-CoV-2 enfeksiyonu var demektir.
İlgili çocuklar (kendi kendine testi pozitif olan çocuklar), PCR testinin sonucu açıklanana kadar evde
karantinaya alınmalıdır. Çocuğunuzun PCR sonucu pozitif çıkarsa, lütfen tekrar gündüz bakımevi
yönetimine ve sağlık birimi tarafından herhangi bir önlem alınmışsa bu konuda da bilgi veriniz.
Gündüz bakım merkezinizin çerçeve testi konseptinde zorunlu testler hakkında daha ayrıntılı bilgi
alacaksınız. Kreşinizin test konseptini sağlayıcımız www.mekiteltow.de web sitesinde tesisler gündüz bakım merkezlerimiz - altında ilgili gündüz bakım merkezine tıklayın veya gündüz bakım
merkezinizin müdürüyle iletişime geçin.

Önümüzdeki haftaları ve ayları güvenle bekliyorum. Hepimiz sorumluluklarımızı yerine getirirsek, bu
dönemi iyi atlatacağız. Şu anda hiçbirimiz için kolay olmadığını her zaman hatırlayın.
Saygılarımla

S. Haller
Yönetim

Teltow, 26.01.2022

Ek 1
§ 24a Madde 2 Sınırlama Yönetmeliği
SARS-CoV-2 koronavirüsü için hızlı bir antijen testinin uygulanmasına ilişkin,
ebeveynler/veliler tarafından bir yaşdan itibaren okula kayıt olan çocuklar için kreşe karşı
negatif test sonucu uygulanması hakkında sınırlama yönetmeliği
Sınırlama Yönetmeliğinin § 24a Madde 2'si uyarınca, 7 Şubat 2022'den itibaren haftada iki belirli, ardışık
olmayan günde, bir hızlı antijen testi veya koronavirüs SARS-CoV-2 için başka bir test hakkında güncel,
negatif sonuçlu bir belge (24 saatten eski değil) kreşe giriş için ön koşuldur. Test, yetkili bir kişinin
gözetimi olmadan gerçekleştirilmiştir.

Kreşe dair bilgiler
İsim
Detaylı adres

Test edilen kişi hakkında bilgiler
Soyisim

İsim

Doğum tarihi

Detaylı adres

Uyarı:
Test pozitif ise:
- Siz veya çocuğunuz evde kalın.
- Kreşe, kendi kendine testin pozitif olduğunu ve bir SARS-CoV-2 enfeksiyounun gerçekten var olup

olmadığı netleş rmek için bbi personel (doktor muayenehanesi/test merkezi) tara ndan
bir PCR tes kullanılarak bir takip tes yapılması gerek ğini bildirin.
- Derhal tıbbi personele (doktor muayenehanesi/test merkezi) bir PCR testi yaptırın.
- Lütfen PCR testinin sonucu çıkana kadar evde karantinada kalın. Kardeşler asemptomatikse
ve günlük antijen testi yapıyorsanız ve hasta çocuğu evde izole etmek mümkünse: semptom
göstermeyen çocuklarınızı kreşe götürebilirsiniz.
- Lütfen PCR testinin sonucu hakkında derhal kreşe haber verin.
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Çocuklarda kendi kendine korona testi için talimatlar
Ebeveynler evde çocuklarına bu şekilde korona testi yapabilirler.

Sevgili ebeveynler ve eşlik eden kişiler,

SARS-CoV-2 koronavirü sü ile olası enfeksiyonu tespit eden hede li testler vazgeçilmez hale geldi. Çok gü venilir
ancak oldukça karmaşık PCR testlerine ek olarak, doğ ru kullanılırsa korona virü sü enfeksiyonunu tespit edebilen,
giderek artan sayıda hızlı ve kendi kendine test vardır.
Giderek daha fazla kreş, okul ve diğ er tesisler, bazen haftada bir veya iki kez, bazen çocukta hastalık belirtileri
varsa, bazen hastalık belirtileri olmadan çocuklar için kendi kendine korona testi talep ediyor veya ö neriyor.
Lü tfen ikamet ettiğ iniz yerde geçerli olan test kurallarına ve dü zenlemelerine daima uyun.
Broşü rü mü z, çocuğ unuz ü zerinde nasıl az bir çabayla kendi kendine korona testi yapabileceğ inizi ve bu sonuçla
nasıl başa çıkacağ ınızı gö sterir. Bunlar, koronavirü sü n protein bileşenlerini tespit edebilen sö zde antijen
testleridir. Lü tfen aklınızda bulundurun: Pozitif bir kendi kendine antijen testi her zaman bir PCR testi ile
onaylanmalıdır.

Burada listelenen dö rt test yö ntemi, swabın burna veya boğ aza derinlemesine sü rü lmesini gerektirmez. Bu tü r
test prosedü rleri sadece eğ itimli personel tarafından yapılabilir. Bu broşü rde sunulan test yö ntemleri tehlikesiz
ve zararsızdır.

Korona kendi kendine testi: Sür, tükür, gargara
yap ve em
Rahat ve eğlenceli

Siz ve çocuğ unuz için rahat bir ortam yaratın ve neler olduğ unu
anlamaları için bireysel test adımlarını çocuğ unuza açıklayın. Lü tfen
çocuğ un iradesine karşı test yapmayın. Her seferinde çocuğ unuza bir
sonraki adımda ne yapacağ ınızı gö sterin.
Testi ö nceden eğ lenceli bir şekilde birlikte denemek en iyisidir.
Belki çocuğ unuz ilk ö nce bir oyuncak bebek veya sevimli bir oyuncakla test
oynayacaktır. Ya da kendinizi bir test konusu olarak hazırlarsınız.
Çocuğ unuz yeterince bü yü kse, numuneyi kendisi alabilir veya aynı sü rü ntü testini çocuk ü zerinde
tekrarlayabilirsiniz. Bu şekilde yeterli ö rnek materyal kaydettiğ inizden emin olabilirsiniz.
Çocuğ unuzu cesaretinden dolayı ö vü n. Swab veya numune tü pü ile yapılan her ek testte daha iyi
çalıştığ ını fark edeceksiniz.
Doğru şekilde nasıl test edilir

Lü tfen ü reticinin talimatlarını dikkatlice okuyun ve buna gö re hareket edin.
Gerekli tü m malzemeleri hazır bulundurun, çubuğ u, tü pü veya test kasetini
çocuğ unuza gö sterin ve açıklayın.
Çoğu virüs nazofarenksin arkasında bulunur. Burnunuzu sümkürmek,
boğazınızı temizlemek, tükürmek veya gargara yapmakla, örneğin kolayca
alınabileceği burnunuzun veya ağzınızın önüne potansiyel olarak virüs
bulaşmış tükürük gönderir.
Testten önce ve sonra ellerinizi yıkamayı unutmayınız!

Lolipop testi
Tü kü rü k veya gargara testinde olduğ u gibi, çocuk bu test için ideal olarak sabah
kalktıktan hemen sonra ö ksü rerek veya boğ azınından ha if ö ksü rerek ağ zına
yeterince sıvı almalıdır. Test kasetinin ü st kısmındaki çubuğ u ağ zınızda bırakın
ve yaklaşık iki dakika boyunca emdirinBenzer bir işlemde kü çü k bir sü nger
(taşıyıcı) tü kü rü k ile ıslanıncaya kadar yaklaşık bir buçuk dakika ağ ızda bırakılır.
Ardından sü nger taşıyıcıyı veya test kasetini ü reticinin talimatlarına gö re işleyin.
Bu test küçük çocuklarda da uygulanabilir.

Testten sonra ne olur?

Genellikle yaklaşık 15 dakika sonra bir sonuç alırsınız.
Testin sonucu test kasetine gö sterilir. Negatif bir test
sonucu size mutlak gü venlik sağ lamaz. Bu, ö nü mü zdeki
birkaç saat içinde birine bulaştırma riskiniz muhtemelen
daha dü şü k olduğ u anlamına gelir. Bu nedenle bir anlık
gö rü ntü dü r. Bunun nedeni, antijen testlerinin test
duyarlılığ ının optimal olmamasıdır. Bu nedenle siz ve
çocuğ unuz AHA+L formü lü ne uymaya devam etmelisiniz
(mesafeyi koruyun, hijyene dikkat edin, maske takın ve
dü zenli olarak havalandırın). Testin ü zerinden ne kadar
çok zaman geçerse, sonuç o kadar az anlamlı olur. AHA+L
ile negatif bir test sonucundan sonra bile başkalarını korur
ve testten sonra kendinizin enfekte olma riskini
azaltırsınız.
Pozitif bir test sonucu da kesin olarak kesin değ ildir. Bu nedenle bir doğ rulama PCR testi gereklidir. Test sonucu
pozitif çıkarsa lü tfen telefonla en kısa sü rede çocuk doktorunuz, aile doktorunuzun muayenehanesi veya sizden
sorumlu test merkezi ile iletişime geçin. Ayrıca 116117 numaralı telefondan tıbbi çağ rı servisine de
başvurabilirsiniz. Pozitif test sonucu, çocuğ unuzun enfekte olduğ undan şü phelenildiğ i anlamına gelir. Net bir
teşhis ancak bir PCR testi ile yapılabilir. Bu testin sonucuna kadar siz ve çocuğ unuz evde kalmalı ve başka bir
temasta bulunmamalısınız.
Sevgili veliler,
tüm bulara rağmen sakin olun. Böylece, olası endişelerin çocuğa geçmesini önleyecektir.
Testlerin onay durumu değişebileceğinden, ilaç tıp mamulleri için federal enstitüsü’nün (BfArM) web
sitesinde şu anda 40’tan fazla “meslekten olmayan kişiler tarafından kendi kendine kullanıim
testlerinin” güncellenmiş listesine atıfta bulunuyorsunuz:

Ayrıca daha fazla bilgiyi adresinde bulabilirsiniz.

Belge, Federal Sağ lık Eğ itimi Merkezi'nin uzmanlık katılımıyla oluşturuldu.

