
 

 

Okullarda PoC-Antijen-Testi ile kendi kendine test yapmaya ilişkin  

Rıza Formu 

 

 

İşbu rıza formu ile 

_______________________ doğumlu1  ve ____________________________ isimli kızımın / oğlumun 

 

PoC-antijen-testi ile kendi kendini test yapmasına izin veriyorum. 

 

Çocuğumun ders saatleri sırasında bana aşağıdaki sabit telefon veya cep telefonu numarasından 

ulaşabilirsiniz (bir numara yeterli): 

 

1. ____________________________ 

 

 

2. ____________________________ 

 

Testin nasıl yapılacağı okulda yerinde anlatılacaktır ve yardımcı olunacaktır. Bilgilendirme ve yardım, 

okul personeli tarafından veya okulun tayin ettiği ve daha önce eğitim verdiği kişiler veya tıp alanında 

icra ettiği mesleği gereği zaten yeterli bilgisi olan kişiler tarafından yapılacaktır. Bu kişiler özellikle 

öğretmenler veya gönüllü yardım eden kişiler olacaktır. 

Test isteğe bağlıdır – yani çocuğunuza kesinlikle zorla test yaptırılmayacaktır. Çocuğunuz teste 

katılmayacaksa ve başka yerde yaptırdığı bir testin negatif sonucunu da getiremezse derse 

giremeyecektir ve okul arazisinden uzaklaşması gerekmektedir. Testi yaptırmamanın sonuçları ve 

bununla ilgili alternatif çözümler ile ilgili bilgileri Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanlığı’nın www.schleswig-

holstein.de/wirtesten isimli internet sayfasından öğrenebilirsiniz. 

Çocuğunuzun yapacağı test, Federal İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü (BfArM)’nün uzman olmayan 

kişilerin kullanımı için uygunluk onayı verdiği ve yetişkinlerin gözetimi altında yapılan ve çocuk ile 18 

yaşından küçük gençlere herhangi bir zararı olmayan testler kullanılacaktır.  Kendi kendine yapılan test 

burnun alt iç kısmından örnek alarak yapılmaktadır. 

Antijen-test sonucu pozitif çıkması sadece Coronavirus SARS-CoV-2 enfeksiyonu şüphesi anlamına 

gelmektedir. Kesin bir teşhis değildir. Antijen-testinin pozitif çıkmasından sonra daha detaylı olan PCR 

testinin negatif çıkması da mümkündür. 

Aynı şekilde negatif sonuç veren bir antijen-testi Korona enfeksiyonunun önlenmesinde sadece tek bir 

unsurdur ve testin yapıldığı o anın durumunu göstermektedir. Bu testler çocuğunuzun SARS-CoV-2 

                                                           
1 Reşit olan öğrenciler rıza formu getirmek zorunda değildir. Kendi kendine yapılacak korona antijen testini rıza formu vermeden de 

yapabilirler. 

http://www.schleswig-holstein.de/wirtesten
http://www.schleswig-holstein.de/wirtesten


 

 

enfeksiyonu olduğuna dair kesin bir sonuç vermemektedir. Bu demektir ki, test sonucu negatif olsa 

dahi hijyen ve mesafe kurallarına uyma ve maske takma zorunluluğu yine de devam etmektedir.  

Okulda PoC-antijen-testi ile kendi kendine test yapma rızası her an ve o an itibariyle geçerli olmak üzere 

geri çekilebilir. Kendi kendine yapılacak testlere katılmayı kabul ettiğinizde yapılan PoC-antijen-testinin 

sonucunun okul tarafından öğrenebilmesine de izin vermiş oluyorsunuz. 

Test, okulda mümkün olduğunca erken bir saate yapılacaktır. Çocuğunuzun okulda PoC-antijen-testi 

yapmasına rıza gösterdiğinizde ve test sonucu pozitif çıktığı durumunda çocuğunuzu derhal okuldan 

almayı veya aldırmayı da kabul etmiş oluyorsunuz. Çocuğunuz eve dönmek için toplu taşıma araçlarını 

kullanamayacaktır. 

 

Kişisel verilerin işlenmesi için ayrıca bir rıza formu vermenize gerek yoktur çünkü 

kanuni dayanak olarak Okul Kanunu’nun (SchulG) 30’cu maddesi kapsamındaki 

SchulencoronaVO yönetmeliği geçerlidir. Kişisel Verilerin İşlenmesi 

Yönetmeliği’nin (DSGVO) 13’cü maddesine buradan veya yandaki kare koddan 

ulaşabilirsiniz.  

 

Bu bilgilere internetten ulaşmanız mümkün değilse lütfen çocuğunuzun okuluyla iletişime geçiniz.  

________________________________ 

Şehir, tarih 

 

________________________________ 

Velinin imzası (gerektiğinde iki velinin imzası 2 ) 

 

                                                           
2 Prensip olarak sadece tek velinin imzası gerekmektedir. Ancak okul, velilerin test yaptırma konusunda hem fikir olmadığı hakkında bilgisi 
olduğunda, iki velinin de imzası gerekli olacaktır.  

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/Testen/Rechtliche_Hinweise.html

