
 
 

Noel tatilinden önceki hafta uygulanacak test yöntemi ve tatilden sonra okullarda 
başlatılacak daha da iyileştirilmiş “Lolipop Test Yöntemi” hakkında bilgiler 
 
Sevgili anne ve babalar, 
 
Ebeveyn olarak sizlerin ve tüm diğer katılımcıların da iyi bir iş birliğiyle ortak hareket etmeleri 
sayesinde, okullarda öğrenciler için en yüksek faydanın alındığı yüz yüze eğitim, yıl sonuna 
kadar kesintisiz devam etti. İçinde bulunduğumuz yıl sona ererken, verdiğiniz bu destekten 
dolayı size teşekkürlerimizi iletiyoruz. 
 
Laboratuvarlar, okul ve siz veliler arasında yürütülen uyumlu iletişim sayesinde, bulguların 
tüm katılan taraflara iletilmesi için gerekli olan bilgilerin mutabık kalınan zamanlarda hazır 
hale getirilmesi şimdiye dek çok iyi bir şekilde yürütüldü. Bu da, tüm öğrencilerin sağlığı için 
mümkün olan en yüksek güvenlikle, pozitif bir test sonucu alınması halinde diğer çocukların 
tekrar derslere katılabilmesini sağladı. Laboratuvarların belirgin bir şekilde fazlalaşan 
yoğunluğu nedeniyle kimi zaman gecikmeler oluştuysa veya bundan sonra oluşması halinde, 
buna anlayış göstermenizi rica ediyoruz.  
 
Tatilden sonra 10 Ocak 2022 tarihinde okullar başladığında lolipop test yöntemi daha da 
kolaylaştırılacaktır. Öğrenciler sabahları okulda havuz örneğinin yanısıra bir de tekli bir örnek 
verecektir. Havuz testinden dikkat uyandıran bir sonuç alındığında, laboratuvarların bu 
şekilde tekli örnekleri vakit kaybetmeden derhal değerlendirmeleri mümkün olacaktır. Bu 
konu hakkında sizi 16 Kasım 2021 tarihinde OkulPostası (SchulMail) ile bir mektup 
göndererek bilgilendirmiştik. Bu şekilde, pozitif bir havuz testi sonucu halinde veli olarak 
okula tekli örnek getirmenize gerek kalmayacaktır. Böylece pozitif bir havuz testi sonucu 
alındığında, çocuğunuzun evde bir günlük bir tecride girmesi de önlenecektir. Bunun anlamı 
şudur: Verdiği tekli örneğin sonucunun negatif olması halinde tüm öğrenciler hemen ertesi 
sabah yüz yüze derslere katılabilecektir. 
Laboratuvar, kayıt edilen öğrenci bilgileri temelinde sonucu velisi olarak doğrudan size 
bildirir.  
Bunun için, okula verdiğiniz iletişim bilgilerinin sürekli aktüel olmasına dikkat etmeniz ve 
olası tüm değişiklikleri vakit kaybetmeden okula bildirmeniz çok önemlidir. 
Test yönteminin uygulanmaya başlayacağı ilk günlerde bilgi almak amacıyla direkt 
laboratuvarları aramaktan kaçınmanızı özellikle rica ederiz. Böyle bir ihtiyaç hasıl olması 
halinde, bu geçiş döneminde sorularınızı okula yöneltmenizi rica ederiz.  
 
Ayrıca dikkatinizi test aralıklarının şu şekilde olacağına çekmek isteriz:  
 
1. Noel tatilinden önceki hafta yapılacak test 

 
Tatilinden önceki hafta tüm çocuklar 22 Aralık 2021 tarihinde bir havuz testine katılacaktır. Bu 
testle çocuklarınızın mümkün olan en yüksek güvenilirlikle tatile çıkmasını garanti altına almış 
oluyoruz. Noel tatilinden önce yapılacak test sürecinin bir özetini Bildungsportal (eğitim 
portalında) bulabilirsiniz. Noel tatiline kadar şimdiye dek uygulanan test yöntemi yapılmaya 
devam edilecektir. Pozitif sonuçlu havuz testi söz konusu olduğunda, çocuğunuzun tekli 
örneğini doğrudan okula götürmelisiniz. 
Çocuğunuzun havuz testinin çözümlenmesi amacıyla okulun son günü tekli bir örnek vermesi 
gerekmesi halinde, bu tekli testin sonucu ertesi sabah, yani 24 Aralık 2021 tarihinde 
laboratuvardan direkt size bildirilecektir. Tekli örneğin sonucunun pozitif olması 
durumunda, bundan sonraki adımları ebeveyn olarak siz üstlenirsiniz. 
 



 
 

2. Noel tatilinden sonraki ilk hafta yapılacak testlerin aralıkları 
 

Yeni yılda okulun mümkün olan en emniyetli şekilde başlaması için 10 Ocak 2022 pazartesi 
günü tüm öğrenciler PCR lolipop testi kapsamında bir havuz ve bir de tekli örnek olmak üzere 
ikişer örnek vereceklerdir. Bunun arkasından testler, sizin de bildiğiniz ve Bildungsportal 
(eğitim portalında) belirtilen test aralıkları ile çarşamba gününden itibaren yapılmaya devam 
edilecektir. Laboratuvarlarda yüksek test sayıları söz konusu olacağından, havuz ve tekli test 
sonuçlarının size iletilmesinde oluşabilecek gecikmelere anlayış göstermenizi rica ederiz. 
Pozitif bir havuz testi sonucu alan ve verdiği tekli test örneğinin sonucu 11 Ocak 2022 tarihinde 
kendisine henüz ulaşmamış olan öğrenciler o gün test sonucu gelinceye kadar evde tecritte 
kalacaklardır.   
 
Çocuğunuzun ve tüm diğer kişilerin okula emniyetli bir şekilde ve sağlıklı olarak dönmesine 
katkıda bulunmak için Noel tatili boyunca çocuğunuz ve kendiniz için vatandaş testi 
olanağından faydalanabilirsiniz.  
 
Olası acil sorularınız için bize daima başvurabilirsiniz. 
 
Dinlendirici bir tatil geçirmenizi ve yeni yıla güzel bir başlangıç yapmanızı dileriz!  
 
Selamlar,  
Okul İdaresi 
 


