
 

Velilere 

Artık okullardaki öğrenciler ve personel koronavirüs için düzenli olarak test edilecektir. Veliler 

olarak burada, test hakkında bilgiler bulacaksınız.  

Toplu testin amacı, öğrencilerin ve personelin okulda güvende olmasını, gençlerin de, pandemi 

sırasında bile, olabildiğince normal bir şekilde yaşama fırsatına daha hızlı bir şekilde sahip olmalarını 

sağlamaktır. Oslo Belediyesi, öğrencileri ve personeli düzenli olarak test ederek, enfekte olmuş kişileri 

erken tespit etmek, izole etmek, temaslı takibi yapmak ve onları karantinaya almayı amaçlamaktadır. 

Gençler, genellikle geniş bir sosyal çevreye sahip olmalarına rağmen genellikle hafif korona belirtileri 

gösterirler veya hiç belirti göstermezler. Bu da, taşıyıcı olduklarını bilmedikleri için virüsü başkalarına 

kolayca bulaştırmalarına yol açar.  

 

Unutmayın 

• Öğrencilerin test yaptırması isteğe bağlıdır. 

• Toplu teste katılmak için velilerin onayının alınmasına gerek yoktur. 

• Veliler olarak çocuğunuzun test edilip edilmeyeceğine ilişkin görüşünüzü belirtebilirsiniz. Bu 

durumda öğretmenle iletişime geçiniz. 

• Öğrenciler düzenli olarak test yaptırsalar bile yine de herkes için geçerli olan enfeksiyon 

kontrol tavsiyelerine uymaları önemlidir. 

 

Testler nasıl yapılacak? 

Öğrenciler testi sınıfta kendileri yapacaktır. 

Test örneği sadece burnun ön kısmından alınır. Bu, korona testi için genellikle kullanılan yöntem olan 

burnun daha derin kısmından veya sürüntü çubuğu ile boğazın arka kısmından numune alınmasına 

kıyasla, daha basit bir test yaptırma şeklidir. 

Bu bir hızlı testtir, yani test sonucu 20-60 dakika sonra hazır olur.  

 

Test sonucu negatif çıkarsa ne olacak? 

Test sonuçlarının çoğunun negatif çıkması öngörülmektedir, bu da koronanın tespit edilmediği 

anlamına gelir. Bu durumda öğrenciler derse ve okul gününe normal şekilde devam edebilirler.  

 

Test sonucu pozitif çıkarsa ne olacak?  

Sınıftaki birinin korona testinin pozitif çıkması halinde olacaklar: 

• Test ekibi, okul yönetimini arayarak sınıfta enfekte biri olduğunu belirtir. Gizlilik nedeniyle, 

sınıftaki hangi kişide virüs tespit edildiğini söylemezler.  

• Okul yönetimi,  pozitif test sonucu çıktığı hakkında ve bunun ne anlama geldiğine dair sınıfı 

bilgilendirir. Sınıftaki herkese maske verilir ve herkes bekleme karantinası için eve gönderilir.  



• Test ekibi ayrıca, semtin filyasyon ekibini arayarak kimin enfekte olarak kaydedildiğini bildirir.  

• Filyasyon ekibi, enfekte olan kişiyle ve yakın temaslılarla normal şekilde iletişime geçer. 

 

Testte bir hata varsa ne olacak? 

Numune alımı sırasında veya testin analizinde bir hata meydana gelirse, test sonucu kesin sonuç 

vermeyebilir. Bu da test sonucunun ne pozitif ne de negatif olduğu anlamına gelir.  

Bu durumda test asistanı sınıfa tekrar girererek söz konusu kişi veya kişilerden yeni bir test örneği alır.  

 

Gizlilik yükümlülüğü 

Okulun gizlilik yükümlülüğü vardır ve her öğrencinin mahremiyetini korumak için dikkatli olacaktır. Bir 

öğrencinin test sonucu pozitif çıkarsa, sadece öğrencinin kendisi ve ebeveynleri / velileri 

bilgilendirilecektir. 


