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Lolipop testleri hakkında önemli bilgiler 

Sevgili ebeveynler, 

10 Mayıs 2021'den itibaren okulumuzda lolipop testleri (PCR havuz testleri) ile başlayacağız. 

İşte bununla ilgili bazı önemli bilgiler: 

 

“Lolipop” testi nedir ve nasıl yapılır? 

 

1. Bu bir PCR yöntemidir. Bu test yöntemi hızlı testlerden daha duyarlıdır ve bu nedenle 

laboratuvarda düşük virüs enfeksiyonları bile tespit eder. Bu şekilde, öğrencilerimiz için 

mümkün olan en yüksek güvenliği ve iyileştirilmiş sağlık korumasını elde ederiz. 

2. Ek olarak, Lollitest yaşa uygun bir test prosedürüdür. Burada iki açıklayıcı video var:  

https://www.schulministerium.nrw/sites/default/files/media/video_upload/MSB_Lolli-
Test_Zeichentrick%20Erkl%C3%A4rvideo.mp4 

https://www.schulministerium.nrw/sites/default/files/media/video_upload/MSB_Lolli-
Test%20mit%20Andr%C3%A9%20Gatzke.mp4 

 

Okul günlerinde (haftada iki kez), çocuklar öğretmenden 30 saniye boyunca "emebilecekleri" 

bir test çubuğu (lolipop) alırlar. Daha sonra çubuklar her sınıf için etiketli bir kapta toplanır, 

https://www.schulministerium.nrw/sites/default/files/media/video_upload/MSB_Lolli-Test_Zeichentrick%20Erkl%C3%A4rvideo.mp4
https://www.schulministerium.nrw/sites/default/files/media/video_upload/MSB_Lolli-Test_Zeichentrick%20Erkl%C3%A4rvideo.mp4
https://www.schulministerium.nrw/sites/default/files/media/video_upload/MSB_Lolli-Test%20mit%20Andr%C3%A9%20Gatzke.mp4
https://www.schulministerium.nrw/sites/default/files/media/video_upload/MSB_Lolli-Test%20mit%20Andr%C3%A9%20Gatzke.mp4


kapatılır ve poşetlenir. Değerlendirme bizden sorumlu olan Köln’de bulunan Dr. Quadde 

laboratuvarında yapılır. 

Bu, test sonuçları, testi takip eden günün sabah 6.00'dan önce okul yönetimine gönderilir. 

Test sonuçları negatifse hiçbir şey olmaz. Acil bakımdaki (Notbetreuung) tüm çocuklar 

okula gelebilir, diğer tüm çocuklar da her zamanki gibi ertesi gün (Präsenztag) okula 

gelebilirler. 

Ancak pozitif bir test sonucu bildirilirse, bilgi WhatsApp veya SMS yoluyla doğrudan ait 

olduğu gurubla (A veya B gruba) ilgili ebeveynlere iletilir. İlgili grubun bir ebeveyni, sizi 

zamanında bilgilendirmek için WhatsApp grubunu kurar. Bunun organizasyonu sınıf aile 

temsilcileri tarafından yapılır. Bu grup yalnızca pozitif bir test sonucunu bildirmek için 

tasarlanmıştır. 

WhatsApp mesajlarınızı, çocuğunuzun testten sonraki gün okul başlamadan önceki 

sabah okumanız gerekir. Çünkü pozitif test sonucu alan bir havuza (guruba) ait olan 

öğrenciler şüpheli korona vakası olarak kabul edilir. Etkilenen çocuklar daha sonra 

evde kalmak zorunda kalacak ve başka bir negatif PCR testi çıkana kadar sizin 

tarafınızdan karantinaya alınacaktır. 

Havuz testindeki hangi çocuğun gerçekten pozitif olduğunu olabildiğince çabuk bulmak için  

Lollitest ile bireysel bir test yapilacaktir. Bu bireysel testi evde çocuğunuzla birlikte 

yapacaksınız. Çocuğunuz ilgili Lollitestleri Cuma veya Pazartesi günü teslim alıp eve 

getirecektir. Lütfen çocuğnuzun gurubunda pozitif bir test vakası ihtimali için testleri saklayın! 

Bu bireysel testten sonra, Testi en geç ertesi gün sabah 6:00 ya kadar size geri bildirimde 

bulunabilmesi için sabah 09: 30'a kadar okula teslim etmeniz gerekir. Laboratuvardan cep 

telefonunuza test sonucuyla birlikte bir SMS alacaksınız. Daha sonra negatif test sonucu 

alan tüm çocuklar tekrar okula başlayabilirler. Test sonucu pozitif çıkan çocuk (lar) 

karantinada kalır. 



Bu noktada, takip testi zorunlu olduğunu bildirmek isteriz, ebeveynlerin, gerekli adımları 

başlatabilmeleri için ev- veya çocukdoktoruyla  iletişime geçmeleri gerektmekterdir (örneğin, 

bir PCR testi başlatmak, temas kişilerini belirlemek). Bu durumda, uygulamalı eğitim, ancak 

negatif bir PCR testi gönderildikten sonra tekrar mümkündür. 

Bu yeni test prosedürünün güvenli ve güvenilir bir şekilde işlemesi, yalnızca okula ve 

laboratuvara değil, aynı zamanda ebeveyn olarak size de bağlıdır! 

Dr. Quadde'i çocuğunuzun soyadı, adı, doğum tarihi ve cep telefonu numarasıyla 

kaydedin. Bağlantı burada: 

 

https://www.lab-quade.de/corona_registration/register_test.php?cust=NRW208 

 

Çocuğunuz için bireysel testte etiketli kalacak bir barkod oluşturabilmek için kayıt 

yaptırmak gerekir. Pozitif bir havuz testinden sonra bir test sonucunun kesin olarak 

belirlenmesini sağlamanın tek yolu budur. 

Bu sizin için zor olacak olursa,bize başvurabilirsiniz. Memnuniyetle yardımcı olabiliriz. 

Konuyla ilgili sorular, Kuzey Ren Vestfalya eğitim portalının web sitesinde yayınlanır ve 

yanıtlanır. İşte ilgili bağlantı: https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests. Elbette, sorularınız 

için e-posta veya telefon yoluyla da istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Bu Lollitest, enfeksiyon sürecini daha iyi kontrol altına almamıza ve aynı zamanda size ve 

çocuklarınıza okulda öğrenim için mümkün olan en yüksek güvenliği sağlamamıza yardımcı 

olur. 

Herzamanki gibi bu konuda da desteğinizi bekliyoruz! 

Saygılarımla 

 

Ilka Göhring        Mareile Stolpe 
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