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Konu: Okullardaki kendi kendine testlere ilişkin "Giriş izni" olarak 10 yaşındaki tüm öğrenciler 
için "Korona Test Kimliği"  
 
Değerli Ebeveynler ve Veliler!  
Sevgili Öğrenciler!  
 
Yakın geleceğe bakmak beni olumlu düşünmeye sevk ediyor: Aşılamalar devam ediyor, 
Avusturya'daki enfeksiyon sayıları her gün azalıyor, tüm öğrenciler Pazartesi, 17.5.2021 itibariyle 
nihayet tekrar her gün "okullarına" gidebilecek ve hepimiz Korona bağlamında "gevşetmelerin" 
sürekli artmasına seviniyoruz.  
 
Bu "gevşetmelere" tabii ki hala COVID-19'a karşı korunmaya ilişkin önemli tedbirler de dahildir. 
Bu, okullarda düzenli aralıklarla yapılan kendi kendine testlerin, 17 Mayıs itibariyle okula 
gidebilmek için temel şart kalacağı anlamına da geliyor – sizin için yeni, önemli bir avantajla:  
 
Tüm öğrencilere gelecek haftadan itibaren kendi negatif test sonuçlarına ilişkin geçerli bir 
kanıt verilecektir. Bu kanıt, ör. restoranda veya kuaförde ya da 10 yaşın üzerindeki tüm 
kişilerden negatif bir test sonucunun talep edildiği her yerde belge özelliğini taşıyor. Restorana 
giderken ek olarak yanında bir öğrenci kimliğinin, pasonun veya benzerinin de bulundurulması 
tavsiye edilir.  
 
10 yaşın altındaki öğrenciler güncel geçerli yasal düzenlemeler çerçevesinde negatif teste ilişkin 
hiçbir kanıt göstermek zorunda değiller. Onlar ve aileleri için "Korona Test Kimliği" okul yılının 
sonuna kadar gönüllü test dokümanı görevi görüyor.  
 
İşte "Korona Test Kimliği" şöyle çalışıyor  
 
Her öğrenciye, okulda gelecek haftadan (17.5.) itibaren, "okul kapanışına" kadarki haftaları, 
haftalık üç kendi kendine test (Pazartesi, Çarşamba, Cuma) ile gösteren, akordiyon kart şeklinde 
bir "Korona Test Kimliği" verilecektir. Yapılan her negatif sonuçlu kendi kendine test için 
öğrencilere okullarından birer çıkartma verilecek ve bunu ilgili haftaya yapıştıracaklar. 
Okullardaki genel "test zamanları" her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma sabahı ders başlangıcından 
önce olduğu için, düzenli aralıklarla kendi kendine testleri yapan her öğrenci Pazartesi ile Pazar 
sabahı arası kesintisiz olarak negatif test sonucuna ilişkin geçerli bir kanıt sunabilecektir. Her 
negatif sonucun geçerlilik süresi – test parkurlarında veya eczanelerde yapılan diğer antijen 
testlerinde olduğu gibi  – düzenleme anından itibaren 48 saattir.  
"Korona Test Kimliği" nasıl görünüyor?  
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www.bmbwf.gv.at/coronatestpass adresinden gelecek hafta öğrencilerin elinde olacak kimliğin 
"görünümü" hakkında bir fikir edinebilirsiniz.  
Bu "görünüme" ilişkin bir de not düşmeme izin verin: "Korona Test Kimliklerine" özellikle daha 
küçük öğrenciler için, "Koronaya karşı savaşta" o kadar önemli olan testlere esprili bir hava 
vermek amacıyla cesur bir COVID ninjası eklendi. Yaşları daha büyük öğrencilerden "ninjayı" 
dostane bir anlayışla karşılamalarını rica ediyorum. "Korona Test Kimliği" ile kombine edildiğinde 
herkese çok sayıda avantaj getirecektir.  
 
Saygılarımla,  

 
Heinz Faßmann  
Federal Eğitim, Bilim ve Araştırma Bakanı 


