Saarland'daki kreşlerdeki çocuklarda korona pandemisinin bir parçasi olarak lolipop antijen
hizli testlerinin uygulanmasi hakkinda bilgi

Sevgili ebeveynler, sevgili yasal vasiler,
Eyalet hükümeti, pandemilerle mücadele kapsaminda sonbahar ve kiş aylarinda gönüllü bir
test teklifi ile bakim teklifini bir bütün olarak sürdürmek için çocuklarin, ailelerinin ve egitim
personelinin sagliginin korunmasina katkida bulunmak istiyor. kreşlerde. Testler istege
baglidir ve ebeveynler tarafindan evde veya tercihen kreşlerde yapilabilir.
Lolipop antijen testleri ve nazal antijen testleri bu amaçla ücretsiz olarak saglanmaktadir. Lolli
antijen testi siradan bir test olmadigi için sadece egitimli personel tarafindan kullanilabilir. Bu
nedenle, ebeveyn testi için siradan insanlar tarafindan kullanilabilen nazal antijen testini
sagladik. Tesisiniz size bu amaçla açiklayici videonun baglantisini saglayacaktir.
Test uygulamasi
Kullanilan lolipop antijen hizli testleri ile anaokulu çagindaki çocuklar tarafindan çok iyi kabul
edilen basit, komplike olmayan ve zararsiz bir test prosedürü mevcuttur. Burundan veya derin
bogazdan rahatsiz edici bir örnekleme gerekli degildir. Çocuklar bu testleri kendileri
yapabilirler, daha küçük çocuklara tesisteki egitim personeli veya diger egitimli kişiler
tarafindan desteklenebilir veya eşlik edilebilir. "Tükürük toplayiciyi" emerek basit örneklemeye
eglenceli bir şekilde eşlik edilebilir.
Testler haftada iki gün yapilir. Kurumunuz sizi bilgilendirecektir.
Testler, CE sertifikali, Federal ilaç ve Tibbi Cihazlar Enstitüsü (BfArM) ve PEI tarafindan
kontrol edilen ve elbette zararl? maddeler içermeyen profesyonel testlerdir.
Çocugunuz, tükürügün süngerin içine kendi kendine çekilebilmesi için agzina yerleştirilen bir
sünger ("lolipop") şeklinde tükürük toplayici olarak adlandirilir. Bu lolipop tatsizdir ve testten
sonra gerçek test kasetine baglanir. Sonuç 10 dakika sonra okunur.
Test sonucu
Sonuç negatifse, çocugun enfekte veya bulaşici olmadigi kesin olarak varsayilabilir. Test
pozitifse, çocugunuzun koronavirüs ile enfekte oldugundan şüphelenilir. Daha sonra KITA
tarafindan bilgilendirileceksiniz. Çocugunuz daha sonra alinmalidir.
Ayni zamanda tesis olarak, Enfeksiyondan Korunma Yasasi (Bölüm 6 (1) No. 1 harf t ve
Bölüm 8 (1) No. 7) hükümlerine göre çocugun pozitif testi hakkinda saglik departmanina bilgi
vermeliyiz. IfSG). Saglik departmaninin sizinle iletişime geçebilmesi için, örnegin adiniz,

çocugunuzun adi, adresiniz ve telefon numaraniz, testin tarihi gibi bazi bilgileri saglik
departmanina saglamamiz gerekmektedir.
Çocugunuz, saglik departmani sizinle iletişime geçinceye kadar (yani evde kalmali ve diş
dünya veya diger insanlarla hiçbir temasi olmamalidir) ev içi tecrit edilmelidir. Daha sonra
saglik departmanindan nasil bir yol izleyeceginiz konusunda bilgi alacaksiniz.
Temel olarak, sonucu dogrulamak için şimdi başka bir test (PCR testi) yapilir. Saglik Bakanligi
karantina karari verirse ve bu nedenle çocugunuza evde bakmaniz gerekiyorsa, çocuk
hastalik parasi (SGB V Madde 45 (2a) uyarinca ücretsiz izin) veya Sözleşme uyarinca
kazanç kaybi hakkiniz olabilir. Enfeksiyondan Korunma Yasasi.
Kabul mektubu Aciklamasi
Kullan?lan test yönteminin pratikte hiçbir riski yoktur ve özellikle çocuklar için uygundur.
Özellikle testler günlük rutine şakaci bir şekilde entegre edildiginde, çocuklar tarafindan çok
iyi karşilanir. Çocugunuzun açiklanan testlere katilmasina onay vermek için lütfen izin beyani
formunu doldurup imzalayin ve kreşe teslim edin. Onayiniz herhangi bir zamanda geri
çekilebilir. Çocugunuz test çubugunu emmeyi reddederse, bu durumda elbette herhangi bir
zorlama olmayacaktir ve bu test gününde testten feragat edilecektir!
Tesisteki bu nazik lolipop test prosedürüne katilmayi reddederseniz, bir test merkezinde test
seçenegini kullanma veya evinizde sertifikali bir amatör kendi kendine test kullanarak test
etme seçeneginiz vardir. Bu durumda, yazili bir öz beyan ile bunun kanitini saglamaniz
gerekir.
Bu siradan kendi kendine test şu anda yalnizca küçük çocuklar için daha rahatsiz edici olan
"burun testi" şeklinde mevcuttur. Bu testler, evde kullanim için siradan testler olarak
onaylanmiştir.
Düzenli olarak haftada iki kez yapilan testlere katilim yoksa, tesiste bir enfeksiyon meydana
gelirse saglik departmaninin karantina uygulamak zorunda kalma riski vardir. Test teklifine
kat?larak tesiste büyük enfeksiyon salginlarinin önlenmesine yardimci olabilir ve böylece
bakim teklifinin güvenilir bir şekilde garanti edilmesini saglayabilirsiniz.
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