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Rottenburg am Neckar şehri, 1 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren tüm Rottenburg okullarında
düzenli olarak hızlı korona testleri sunacak.
Sevgili ebeveynler, bize izin verirseniz, gelecekte çocuğunuz okuldaki eğitimli personel tarafından
haftada 1-2 kez test edilecektir. Testler ücretsiz olacaktir.
Başlangıçta öğrencilerin testi kendilerinin yapmasi planlanmamaktadır. Önümüzdeki birkaç gün ve
haftadaki deneyim, gözetim altında kendi kendine testin sorunsuz bir şekilde yapılabileceğini gösteriyorsa, testler muhtemelen öğrenciler ve öğretmenler tarafından gelecekte de yapılabilir.
Hastalığın semptomları olmasa bile olası korona enfeksiyonlarının erken tespit edilebilmesi için çok
sayıda katılımcı olmasını umuyoruz.

Lütfen şunu göz önünde bulundurun: Katılımcı sayısı arttıkça, okullarımızda okuyan ve çalışan tüm
insanlar için güvenlik artar. Bu şekilde, çocuğunuzu ve okullardaki tüm çalışanları test etmek,
okulların mümkün olan en kısa sürede tamamen yeniden açılabilmesine yardımcı olur. Çok daha
bulaşıcı ve tehlikeli yeni korona mutasyonlarının ortaya çıkmasıyla, bu ihtiyati test özellikle önemlidir.
Katılım elbette isteğe bağlıdır ve onayınız herhangi bir zamanda geri çekilebilir.

Test teklifi, okullardaki tüm öğretmenler ve diğer çalışanlar için aynı şekilde geçerlidir. 8 Şubat
2021'den beri, Klause gençlik merkezindeki ve Ergenzingen'deki belediye test merkezinde ücretsiz
olarak test edilme seçeneğine sahipsiniz. Lütfen Rottenburg am Neckar şehrinin bu ücretsiz
teklifinden yararlanin.
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-2İşte olası sorulara birkaç cevap daha:
• Test nasıl ve nerede yapılır?
Tüm okularda test odalari kurulacaktir, öğrenciler eğitimli personel tarafından test edilecektir.
• Hızlı bir testin yan etkileri veya başka tehlikeleri var mı?
Hayır, vücut teması sadece buruna yerleştirilen steril, ince bir pamuklu çubukla yapılır. Kural olarak,
bu rahatsız edici olarak algılanmaz ve yaralanma riski yoktur.
• Kişisel veriler toplanıyor ve kayit ediliyor mu?
Okul yalnızca ebeveyn izni verenleri kaydeder. Bu, yetkisiz kişilere hiçbir test yapılmamasını sağlar.
Teste katılım ve test sonuçları kaydedilmez.
• Test sonucu pozitifse ne olur?
Hızlı bir test, başlangıçta olası bir korona enfeksiyonunun yalnızca bir göstergesidir. Bazen hızlı
testler de yanlış pozitif sonuçlar verebilir. Bu nedenle, pozitif hızlı test sonucu her zaman normal bir
PCR testi ile kontrol edilmelidir. Hızlı bir test olumlu tepki verirse, okul sizi hemen telefonla
bilgilendirecektir.
• Başka sorularınız varsa, lütfen okul yönetiminizle iletişime geçiniz.
Sizden sunulan ücretsiz hızlı testlerin çoğunlugunuzun kabul etmenizi rica ediyorum!
Lütfen Tübingen bölgesindeki şu anda oldukça düşük olan enfeksiyon sayısını düşük tutmaya
yardımcı olun.

Saygılarımla

Stephan Neher
==== Lütfen doldurun, ve bu kismi sekretere verin ================================
Izin formu okula katılımın bir parçası olarak corona hızlı testlerine katılım için:
Ben Kabul ediyorum çocuğumun ________________________________________________
sinif______________ okul __________________________________________ hızlı bir test
kullanılarak koronavirüs enfeksiyonu için düzenli olarak test yapila bilmesine.
Rottenburg, _______________
Bir ebeveynin veya yasal vasinin imzası ____________________________________

