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Sağlık Departmanı 
 
 
 
 
 

Öğrenciler / ebeveynler için bilgi formu: SARS-CoV-2 
 
 
 
Çocuğunuzun sınıfındaki / grubundaki bir kişi SARS-CoV-2 pozitif çıktı. Bu nedenle, okulda ve 

ailenizde oluşabilecek enfeksiyon zincirlerini önleme amaçlı konunun takibini yapıp, sağlıksal 

önlemler almamız geremekte. 

 

Okuldaki sınıf öğretimi – çocuğunuzun enfekte olmuş bir kişiyle irtibatı ve bu nedenle karantina 

kapsamında olmaması şartıyla - aşağıdaki koşullarda devam edecektir: 

 
 
 

Zorunlu PCR testi: 
 

 Cocuğunuzun pozitif vaka ile son temasının 5‘inci gününde lütfen Kufstein'daki test 

bölgesi olan „Screeningstraße Kufstein’da“ (Münchnerstraße 22) çocuğunuzun PCR 

testini (boğaz çubuğu ile) yaptırın. Test yeri ve açılış saatleri hakkında bilgi içeren ve 

test sırasında sunulması gereken bir SMS alacaksınız (sizin için herhangi bir test ücreti 

oluşmamaktadır). 

 PCR testi haricindeki günlerde güvenliği arttırmak için pozitif kişi ile son temastan sonra 

10. güne kadar burun testlerinin öğrenci ve öğretmenler tarafından günlük olarak ders 

başlamadan önce yapılması gerekmektedir.  

 PCR testini ve günlük kendi kendine uygulanan burun testlerini kabul etmiyorsanız, 

çocuğunuz yetkililer tarafından kısıtlamaya tabi tutulacaktır (Trafik kısıtlaması - 

Verkehrsbeschränkung). Bu, çocuğunuzun pozitif vaka ile son temasından itibaren 10 

gün boyunca herhangi bir toplu tesisi (örneğin okulu) ziyaret etmesine izin verilmeyeceği 

anlamına gelir. Test uygulamasını kabul etmezseniz ve trafiği kısıtlamaya karar 

verirseniz lütfen okul yönetimini bilgilendirin. Daha sonra bir trafik kısıtlaması bildirimi 

(Verkehrsbeschränkungsbescheid) alacaksınız. 

 

 

 

 

 

 



Dikkate alınması gereken diğer unsurlar: 

 

 Enfeksiyon süreci şu anda "geleneksel" koronavirüs varyantından önemli ölçüde daha 

bulaşıcı olan SARS-CoV-2 varyantları tarafından belirlenmektedir. Temas çok kısa olsa 

bile, uzaktan ve / veya bir yüz maskesi / FFP-2 maskesi ile bile bir enfeksiyon meydana 

gelmiş olabilir. 

 Antijen testleri veya kendi kendine uygulanan nazal testler, diğer enfeksiyonları 

netleştirmek ve belirlemek için tek yol olarak uygun DEĞİLDİR - temas eden kişiler PCR 

testine tabi tutulmalıdır! Ders başlamadan önce kendi kendine burun testleri yapma 

uygulaması, bununla birlikte, sınıftaki güvenliği daha da artırmak için değerli bir 

unsurdur. 

 Sınıfta başka bir pozitif vaka ortaya çıkarsa, enfeksiyon riski her birey için artmış olarak 

sınıflandırılır. Bu durumda (ilgili risk analizinden sonra) sağlık otoritesi, sınıf grubunun 

bir kısmı veya tamamı için 10 günlük ev karantinası talep edebilir. 

 Enfeksiyonun ilk belirtilerinde (öksürük, burun akıntısı, ateş, aynı zamanda baş 

ağrısı, yorgunluk, ishal) çocuğunuzu evde bırakın ve 1450 sağlık hattı veya aile 

hekiminiz aracılığıyla (yenilenmiş) bir test yaptırın. 

 Ailenizin başka bir üyesi daha sonra semptomlar geliştirirse, 1450 hattı üzerinden veya 

aile doktorunuzda bir test yaptırmanız da acilen tavsiye edilir. Bu, SARS-CoV-2 

virüsünün çocuğunuz tarafından diğer aile üyelerine asemptomatik olarak bulaşmasını 

önler. 

 Lütfen ayrıca özel hayatınızda bu durumla ilgili sorumlu bir şekilde davranmaya 

özen gösterin. Çocuğunuz, test sonucu pozitif çıkan kişiyle son temasından 

itibaren en az 10 gün boyunca özel temaslarını minimumda tutmalı, ve risk 

gruplarına mensup kişileri ziyaret etmemelidir. 

 

 

Sağlık otoritesi olarak, bu yoğunlaştırılmış test konseptinin siz ve çocuğunuz için önemli 

bir zorluk teşkil ettiğinin farkındayız. Bununla birlikte, her bir bireyin okullarda ve evlerde 

enfeksiyon zincirlerinin kırılmasında değerli bir katkı sağlayabileceğine inanıyoruz. 

 

 

İşbirliğiniz ve katkılarınız için teşekkür ederiz! 

Saygılarımızla 

BH Kufstein'ın tıp görevlileri / salgın doktorları 
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