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10 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olan Test Sonucu İbraz 
yükümlülüğü 
 

 

Sevgili Veliler, 

 

hepimizin amacı günümüzde yüksek olan enfeksiyon sayısına rağmen gündüz çocuk bakım 

evlerinin ve gündüz bakım kurumlarının (çocuk bakım kurumlarının) açık kalabilmelidir. 

Çocuk bakım kurumları eğitim kurumlarıdır ve ayrıca aile hayatı ve mesleği bir arada 

yürütebilmek için elzemdir. Bu sebeple gündüz çocuk bakım kurumlarındaki çocukların ve 

çalışanların enfeksiyondan korunması için her türlü imkandan faydalanılması son derece 

önemlidir.    

 

Korona virüsün gündüz çocuk bakım kurumuna girmesini engellemek için elimizden gelen 

her şeyi yapmalıyız. Böylece virüsün kurumda dağılmasını ve hatta çocuklar tarafından eve 

taşınmasını engelleriz. Gündüz çocuk bakım kurumlarındaki koronaya karşı güvenliği 

arttırmak adına 10 Ocak 2022’den itibaren test sonucu ibrazı mecburiyeti kuralı geçerli 

olacaktır. Test sonucu ibrazı mecburiyeti bir yaşından okula gitme yaşına gelmiş tüm 

çocuklar için geçerlidir. Bunun anlamı şudur: 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren sadece 

haftada üç kez test olunmuş çocuklar bakım kurumlarına gidebilirler. Fakat bu testler 

kurumlarda yapılmayacaktır. Çocuklar bundan ziyade kendi kendine uygulanan testler ile 

evde test edilebilirler. Bu testlerin sonucu ibraz edilmelidir.    

 

Çocuğunuzun gittiği kurum test sonucu ibrazının nasıl uygulayacağına kendi karar 

verecek. Size iki ayrı seçenek sunuyoruz. Bakım kurumu da seçtiği ve geçerli olan 

seçeneği işaretler. Her iki seçenekte de Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri test yapılır. 

Çocuğunuzun bu günlerde hasta olması halinde test çocuğun kuruma geldiği gün tekrar 

yapılır. Testlerin düzenli aralıklarla yapılması önemlidir.       

 

1. Seçenek:  

 Test yaptığınız günlerin test kasetini gündüz çocuk bakım kurumuna götürünüz. Test 

kaseti kendi kendine uygulanan testin sonucunu gösteren kısmıdır.  

 Test kasetini ibraz ettikten sonra çocuk bakım kurumunda hazır edilen çöp 

kutusuna atınız.    



 

 

 

 

2. Seçenek:    

 Bu seçenekte test sonucu ibrazı mecburiyetine işaret eden bir formun linkini 

bulabilirsiniz. Buraya her testten sonra test tarihini ve test sonucunu yazdıktan sonra 

bilgilerinizin altına imzanızı atın ve formu çocuğunuzu getirdiğiniz test günlerinde 

bakım kurumuna gösteriniz. 

 Bir ebeveynin imzalaması yeterlidir.  

 Sonra bu formu tekrar evinize götürünüz ve bir sonraki test tarihinde tekrar 

güncellemiş olarak ibraz ediniz.  

 

Test sonucunu ibraz etmemeniz halinde çocuğunuz bakım kurumuna kabul edilemez. 

Çocuğunuzu üçüncü bir kişinin bakım kurumuna getirmesi halinde bu kişi çocuğun kullanmış 

olduğu test kasetini veya sizin imzaladığınız formu getirmelidir.   

 

Buna alternatif olarak tabii ki hızlı antijen test sonucunu (vatandaş testi) veya PCR test 

sonucunu ibraz edebilirsiniz. PCR havuz uygulamasına geçen çocuk bakım kurumlarında ise 

test sonucu ibrazı havuz uygulamasına katılım ile yerine getirilmiş olmaktadır ve ayrıca bir 

test sonucu ibrazı gerekli değildir. 

 

Size eczaneden ücretsiz kendi kendine uygulanan testlerden alabilmeniz için çocuk bakım 

kurumu tarafından kuponlar verilecektir. Lütfen bu kuponları eczaneye götürdükten sonra 

tekrar bakım kurumuna vermeye özen gösteriniz. 

 

Desteğiniz için teşekkür ediyor ve huzurlu bir Noel Bayramı geçirmenizi diliyoruz. 

 

Referat V3 – Gündüz Çocuk Bakımı Departmanı  

 

https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-kindertagesbetreuung.php#Download

