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Hızlı Korona Tanı Testi uygulaması için izin belgesi 
 
 
Sayın Ebeveynler,  
Sayın Veliler,   
 
Okulumuz öğrencileri için düzenli olarak hızlı korona tanı testi yapma imkânı sağlıyoruz.  
Bu izin belgesini imzalayarak çocuğunuz bundan böyle haftada bir veya iki kez bu testi okulda 
yaptırabilecek. Testler ücretsiz yapılıyor. Yoğun bir katılım olmasını ümit ediyoruz. Testler 
sayesinde korona enfeksiyonunu, hastalık belirtileri olmadan, erken ve mümkün olduğunca 
eksiksiz olarak tespit etme imkânımız olacak. 
 
Şunu unutmayalım: Testi yaptıranların sayısı ne kadar çok olursa okul ortamı, okuyan ve 
çalışan herkes için o kadar güvenli olacaktır. Çocuğunuzun test yaptırmasını onaylamakla 
okulların olabildiğince çabuk açılabilmesi için destek vereceksiniz. Virüsün yayılmasını önleme 
amacıyla yapılan bu testler, bulaşıcılık oranı ve tehlikesi fazla olan yeni korona 
mutasyonlarının ortaya çıkmasıyla daha da büyük bir önem kazandı. 
 
Testi yaptırmak zorunlu değildir ve izninizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.  
 
Sıkça sorulan sorular ve yanıtları:   
 
 Antijen testi nedir? 
SARS-CoV-2'nin protein yapılarının tespit edilmesini sağlayan antijen testlerinin, gebelik 
testlerine benzer bir işleyişi vardır. Test için, kişiden, her iki burun deliğine ucu pamuklu bir 
çubuk sokularak sürüntü örneği alınır ve bu örnek test şeridine sürülür. Alınan örnekte SARS-
CoV-2 virüsü varsa virüsün protein bileşenleri test şeridi ile reaksiyona girer ve şeritte renk 
değişikliği görülür. Testin sonucu 15 dakika içerisinde belli olur. 
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 Hızlı tanı testinin yan etkileri veya herhangi bir tehlikesi var mı? 
Hayır, test çocuğunuzun burnuna kendisinin 2-3 cm kadar sokacağı steril, ince bir pamuklu 
çubukla yapılır. Genelde bu rahatsızlık vermez ve herhangi bir yaralanma riski yoktur.  
 
 Test sonucunun negatif çıkması çocuğumun sağlıklı olduğu anlamına mı gelir? 
Genel olarak, antijen testleri PCR testi kadar kesin bir sonuç vermez. Yani bir antijen testinin 
sonucunun negatif çıkması SARS-CoV-2 enfeksiyonunun %100 olmadığı anlamına gelmez. 
Antijen testi yalnızca yapıldığı andaki durumu gösterir. Bu nedenle test sonucu her gün farklı 
olabilir. Örneğin virüs vücudunuza daha yeni yerleşmeye başlamışsa kendini göstermeyebilir. 
Bu nedenle bir antijen testi sonucu negatif çıksa bile, AHA olarak kısalttığımız sosyal mesafe ve 
hijyen kurallarına (mesafeyi koruma, temizliğe dikkat etme, maske takma) uyulması gerekir. 
 
 
 
 Test nerede ve nasıl yapılıyor? 
Testi çocuğunuz okulda eğitimli personelin gözetimi ve rehberliğinde kendisi yapar.   
 
 Kişisel veriler toplanıyor ve saklanıyor mu?   
Okul yönetimi yalnızca hangi öğrencilerin ebeveynlerinin izin belgesini imzaladığını kaydeder. 
Bu şekilde, izni olmayan kişilere test verilmesi önlenir. Testi yapan kişiler veya test sonuçları 
herhangi bir şekilde kaydedilmez. 
 
 Test sonucu pozitif çıktığında ne olur?   
Hızlı tanı testi sonucunun pozitif çıkması sadece bir korona enfeksiyonu olabileceğine işaret 
eder. Hızlı tanı testleri kimi zaman yanlış sonuç verebilir. Bu nedenle hızlı tanı testi sonucunun 
pozitif çıkması durumunda standart korona testi olan PCR testi yapılarak sonucun doğru olup 
olmadığına bakılması gereklidir. Hızlı tanı testinin pozitif çıkması durumunda size derhal telefon 
edilecektir.  
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============================================================ 
Lütfen aşağıdaki kısmı doldurup okul sekreterliğine teslim ediniz. 
============================================================  
 
 
Okulda hızlı korona tanı testi yapılması için izin belgesi 
 
_________ sınıfındaki çocuğum_________________________________‘ın, okulda eğitimli personelin 
gözetimi ve rehberliğinde kendine korona hızlı tanı testi yapmasına izin veriyorum.  
 
SARS-CoV-2 hızlı antijen testinin pozitif sonuç vermesi halinde bu sonuç dahil olmak üzere 
çocuğumla ilgili gerekli tüm kişisel verilerin, bulunduğumuz bölgeden sorumlu sağlık dairesine 
iletilmesini onaylıyorum. 
 
 
Hızlı tanı testinin pozitif çıkması halinde çocuğumu okuldan almam gerekeceğinin 
bilincindeyim. Bana bu telefon numarasından ulaşabilirsiniz: 
________________________________________. 
 
 
 
 
 
________________________________________,  ________________________________________ 
Yer      Tarih 
 
 
 
 
 
____________________________________________ 
Velinin imzası 


