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Ortaokul, Alt seviye orta dereceli okul (AHS-Unterstufe) ve Teknik okul (Polytechnische 
Schule) öğrencileri için yeni, daha hassas kendi kendine testler 

Değerli Ebeveynler ve Veliler! 

Avusturya'da 2021 Ocak ayından beri yaklaşık 1,2 milyon öğrenci ve okul personeli haftada 
birkaç kez kendi kendine antijen testi yapıyor. Bu testler sadece okullar için değil, aynı 
zamanda tüm Avusturya halkı için pandemiye karşı savaşta önemli bir önlem haline geldi. 
Testlerin düzenli aralıklarla ve geniş kapsamlı yapılması sayesinde okullarda enfeksiyon 
durumunu sürekli izlemek ve – son derece önemli – özellikle yüksek derecede bulaşıcılığı 
olan kişileri "filtrelemek" mümkündür. Bugüne kadar Avusturya çapındaki okullarda yapılan 
testler üzerinden 6.000'den fazla Covid-19 enfeksiyonu kanıtlandı. 

Okullardaki kendi kendine testler ile hep birlikte bu yılın başında yeni bir alana adım attık. 
Bugün, testlerin başlamasından yaklaşık üç ay sonra, bu yeni alan bizi koruyan günlük hayat 
haline geldi ve yeni sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen çocuklarımıza en azından günlük 
olarak "okullarına" gitme olanağı tanıyor. Bunu birlikte başardığınız için size, çocuklarınıza ve 
pedagoglara teşekkür ediyorum! 

Çocuğunuz için yeni, daha hassas kendi kendine test 

Bu mektupla, ortaokul, Alt seviye orta dereceli okul (AHS-Unterstufe) ve Teknik okul 
(Polytechnische Schule) öğrencilerine artık daha hassas olan, ACON firmasının Flowflex 
testini kullanıma sunacağımızı bildirmek istiyorum. "Daha hassas", bu testin şimdiye kadar 
kullanılan testten daha yüksek bir olasılıkla Covid-19 hastalığını kanıtlayabileceği anlamına 
geliyor. Yaşları daha büyük olan öğrencilerde ve pedagoglarda bu test zaten test 
başlangıcından beri kullanılıyor. Yaşları daha küçük olan öğrencilerde biraz daha kolay 
uygulanabilen bir antijen testiyle başlamıştık. Artık yeterince "alıştırma" yapıldığına göre, 10-
14 yaş grubundaki öğrencilerde de bu daha hassas teste geçiş yapabiliriz. 
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Yeni kendi kendine test nasıl yapılıyor? 

Yeni test için de basit bir talimatı ve uygulamaya yönelik ayrı bir açıklama videosunu 
www.bmbwf.gv.at/selbsttest adresinde bulabilirsiniz. Yeni testin uygulamadaki farkı, şimdiye 
kadarki testte çubuk test kartına itilirken, yeni testte test çubuğunun, alışılagelmiş burun 
sürüntü örneği alındıktan sonra, tampon çözeltisine sahip bir tüpe sokulmasıdır. Çubuk 
tüpün içinde birkaç kez çevrildikten sonra tüp kapatılır ve sallanır. Ardından kapak açılır ve 
sıvıdan dört damla test kasetindeki derinliğe damlatılır. Pratikte bu, yeni testin biraz daha 
fazla el becerisi gerektirdiği anlamına geliyor. Çocuğunuz zaman zarfında "test uzmanı" 
olduğu için bu "gelişmiş aşamayı" ustalıkla başaracaktır! 

Çocuğunuz ne zamandan itibaren okulda yeni testi uygulayacaktır? 

Öğrenciler için testlere sahip ilk teslimat okullara yapıldı bile. Ancak önce hala okullarda 
mevcut olan testler kullanılacaktır. Ardından okulunuz yeni testlere başlayacaktır. 

Sizin ve ailenizin bu zor zamanı güçlü bir şekilde atlatmanızı dilerim! Okulda da şimdiye kadar 
olduğu gibi birbirinize bağlı olun! Bu krizi sadece birlikte atlatırız! 

Saygılarımla 

Heinz Faßmann 
Federal Eğitim, Bilim ve Araştırma Bakanı 
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