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Düzenli test yükümlülüğünün iptali hakkında ebeveynler için bilgi  

 

 

Sevgili ebeveynler, sevgili yasal koruyucular, sevgili bayanlar ve baylar, 

Son haftalarda 6 yaş altı grupta enfeksiyon vakalarındaki genel düşüş göz önüne alınarak, 8 
Mayıs 2022 tarihinden itibaren kreşlerde daha önce var olan genel, düzenli test 
yükümlülüğünün kaldırılmasına karar verilmiştir. 

Bunun yerine, kreşiniz, merkezde salgın olması veya çocuğunuzun başka bir enfekte kişiyle 
temas etmesi gibi durumlarda, duruma özgü testler sunacaktır. Bu durumlarda 
çocuklarınıza test yaptırma zorunluluğu yoktur. 

Öte yandan, bilinen nezle düzenlemeleri bağlamında şunlar geçerlidir: Çocuğunuzun hafif 
soğuk algınlığı semptomlarına rağmen kreşe gitmesi gerekiyorsa, negatif çıkan bir testin 
yazılı onayını merkeze sağlamanız veya merkezde, duruma ilişkin bir testin yapılması gerekir. 
Her durumda, tekrar kreşe gitmeden önce çocuğunuzun iyileşmesi için yeterli zaman 
ayırmanızı rica ediyoruz. 
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Zorunlu testin sona ermesiyle birlikte, Test-to-stay-yaklaşımı da otomatik olarak geçerliliğini 
yitirecektir. Temaslıların karantinaya alınmasına ilişkin kararlar yerel sağlık departmanlarının 
sorumluluğundadır. 

Duruma dayalı testler yapmaları için, Senato İdaresi tesislere kalite güvenceli burun testi 
sağlar. 

Burundan yapılan testlere geri dönüş kararı, Senato İdaresinin diğer tükürük testleriyle 
karşılaştırıldığında Omikron için yüksek seviyede duyarlılığa ve uygunluğa sahip ürün seçmiş 
olmasına rağmen ebeveynlerden, sorumlu kişilerden ve kreş merkezlerinden gelen, tükürük 
testlerinin (lolipop testleri) düzgün uygulanmasına rağmen güvenilir sonuç vermediğini 
gösteren çok sayıdaki geri bildirime dayanmaktadır. Bu sebeplerden Senato İdaresi 
çocuklara yapılacak testler konusunda ebeveynlerin ve sorumlu kişilerin sık sık dile 
getirdikleri burundan yapılan testlere dönüş isteklerini dikkate almaktadır. 

Test yükümlülüğünün sonlandırılmasından bağımsız olarak, bilinen koruma ve hijyen 
önlemlerine uyulmasını tavsiye etmeye devam ediyoruz. 

Önümüzdeki dönem için – ve ayrıca sonbaharda – enfeksiyonun durumunu ve pandeminin 
gidişatını yakından izlemeye mutlaka devam edeceğiz.  

 
Saygılarımla, 

Vekili 
Holger Schulze 
 

Aile ve Erken Çocukluk Eğitimi  
Daire Başkanı 
 


