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Lollitest’ler ile ilgili veli bilgilendirmesi 

 

Değerli Veliler, 

Sizlerin ve ailelerinizin iyi olmasını umuyoruz. 

Sizler ve çocuklarınız için zor zamanların sürdüğünün bilincindeyiz. 

Bu yüzden bu fırsatı değerlendirip, geçen günlerde, haftalarda ve aylarda bizlere sunduğunuz 

desteklerden dolayı, Sizlere yürekten teşekkür etmek istiyoruz. 

 

10 Mayıs 2021 tarihi itibari ile yapılacak testler ile ilgili genel bilgiler: 

Medyadan da mutlaka öğrendiğiniz gibi, önümüzdeki hafta itibarı ile ilkokullarda Lollitest’ler 

uygulanacaktır. Şu an okul olarak halâ uzaktan eğitim döneminde bulunsak ta, Sizlere şimdiden 

testler ile ilgili bilgi vermek istiyoruz. 

Tekrar değişimli derse (Wechselunterricht) geçebilmemiz için, Inzidenz, yani bulaş rakamı, 

aralıksız beş iş günü ve ilaveten bir hazırlık ve organize günü boyunca, 165’in altında kalması 

gerekiyor. Bu duruma ulaştığımızda, Sizlere bu bilgiyi bildiğiniz ulaşım kanalları aracılığı ile 

aktaracağız: Okul Veli Temsilciliği, sınıfların Whatsapp grupları, okulumuzun internet sayfası ve 

okulumuzun Telegram sayfası. 

Değişimli derse geçtiğimizde, çocuğunuzun sınıf öğretmeni sınıfı yine A ve B gruplarına 

ayıracaktır. Yeni değişimli dersin önceki uygulamadan farkı, çocuğunuzun hep aynı günlerde 

degil de, farklı günlerde okula gelecek olması olacaktır. Bu günlerin hangileri olacağını, 

değişimli eğitime geçtiğimizde, sınıf öğretmenlerinden öğreneceksiniz. 

Bu durumda, çocuğunuz haftada iki kez Lollitest uygulamasını yapmak zorunda. Test 

uygulaması ile ilgili bilgi edinmek içn, lütfen Kuzey Ren Vesfalya Eğtim Bakanlığı’nın hazırlamış 
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olduğu bilgilendirme videolarını da izleyiniz. Bu videolara okulumuzun internet sayfası üzerinden 

ulaşabilirsiniz: wilhelm-busch-schule-hamm.de 

 

Pozitif test sonucu elde edildiğindeki uygulama 

Şayet sınıfın grup testi sonucunda pozitif test elde edildiğinde, ertesi sabah saat 7.30’a 

kadar veli temsilcileri, sınıfın Whatsapp grubu, okulumuzun internet sayfası veya 

Telegram kanalı aracılığı ile bilgilendirileceksiniz. Çocuğnuzun sınıfında pozitif vaka olup 

olmadığı ile ilgili bilgi edinmek Sizin sorumluluğunuz altındadır! 

Pozitif test sonucu elde edilen sınıfın tüm öğrencileri tedbir amaçlı karantinaya girmek 

zorundalar- dolayısı ile ne okula, ne de bakım gruplarına gelebilirler. Bu süreç içinde 

çocuğunuz uzaktan eğitim görecektir. 

Pozitiv test sonucu elde edildiğinin ertesi sabahı çocuğunuz tekrar, bu kez tekli olmak üzere,  bir 

Lollitest yapmak zorundadır. Bunun uygulanabilmesi için, değişimli eğtim başlar başlamaz, evde 

bulundurmanız üzere çocuğunuza tekli test paketi verilecektir. Siz veliler bu testi saat sabah 

8.30’a kadar okula getirmek zorundasınız. Sekreteryanın penceresi, test paketini iade 

edebilmeniz için açık olacaktır. 

Bu test yöntemi ile ilgili bilgi edinebileceğiniz adres:  

https://www.laborkrone.de/wp-content/uploads/Einzel_PCR_30APR-4S.pdf 

Okulun Size vereceği test paketini lütfen emniyetli muhafaza ediniz ve sadece sınıfta 

çıkabilecek pozitiv vaka durumunda kullanınız. 

 

Pozitiv test sonucu elde edildiğinde derse katılım 

Çocuğuzun tekrar okulda yüzyüze eğitim görebilmesinin şartı, muhakkak negativ bir test 

sonucu belgelemsidir. Bunu elde edebilmeniz için, evde uygulayacağınız Lollitest’ini ertesi 

sabah vaktinde okula getirmeniz şarttır. Şayet bize ertesi sabah test paketini vaktinde 

getirmezseniz, çocuk doktorunuzla irtibata geçerek, negatif test sonucunu bu şekilde elde edip, 

belgelemek zorundasınız. 

Şunu önemle vurgulamak istiyoruzki, ortaya çıkacak engel veya problemlerde (mesela iade 

edilmeyen veya geciktirilen test paketi, pozitif olan çocuğun tespit edilememesi durumunda, 

arızalı test uçları görüldüğünde, testin yanlış uygulanması durumunda) Siz velilerin çocuk 

doktorunuzla irtibata girmeniz gerekmektedir, ki doktorunuz gereken tüm adımları yürürlüğe 

geçirebilsin (PCR testini uygulamak, kontakta bulunulan kişileri tespit etmek vs.). Yüzyüze 

eğitime katılabilmek ve/veya okulun bakım imkanlarından faydalanabilmek için, negatif PCR test 

sonucunu belgelemeniz muhakkak şarttır. 
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Bu bilgler aktüel bilgilere dayanmaktadırlar. 

Çok yakında, bu yeni test yöntemi ile ilgili daha yeni bilgiler ulaşacaktır bizlere. Bunları tabiiki 

bildiğiniz kanallar üzerinden Sizlerle paylaşacağız. 

Bu karmaşık zamanlarda Sizlere her şeye rağmen bol sabır ve iç rahatlığı diliyoruz. 

Yürekten selamlarla 

 

 

 

 

 

Viola Wagner, Müdür   Anna Kloosterboer, Müdür Yardımcısı 


