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“Lolipop testi” hakkında genel bilgiler

Sevgili anne ve babalar,

NRW Eyalet hükümeti, Paskalya tatilinden hemen sonra Siemens Healthcare
GmbH’nın ürettiği, kendi kendine uygulanan testleri bütün okullara sundu. Bu testlerin
amacı SARS-CoV-2 enfeksiyonunun erken teşhis edilerek yayılmasını engellemekti.
Eyalet Okul ve Eğitim Bakanlığı, ilköğretim okullarında ve özel eğitim okullarında
(Förderschule) testlerin uygulanması pek de kolay olmadığından, bu testlerin
optimum bir şekilde yapılamayacağının bilincinde.

Bakanlık bu nedenle, şu an okullarda kullanıma sunulan kendi kendine uygulanan
testlerin yanısıra, kullanacak çocukların yaşına, hem çocuklara hem de okulun türüne
uygun, başka bir Koronavirüs test çözümünü inceledi. Köln Üniversite Kliniği
geçtiğimiz aylarda yeni bir test yöntemi geliştirdi; bu test yöntemi çocukların büyük
gruplar halinde test edilmesini sağlıyor. Bu yeni test, şu anda ilkokullarda ve özel
eğitim okullarında kullanıma hazır.

Koronanın önlenmesi için “acil fren” olarak 22 Nisan 2021 tarihinde Almanya
genelinde yürürlüğe giren Federal Pandemi Yasası, okullarda pandemi ile mücadele
amacıyla, başka şeylerin yanısıra öğrencilerin haftada iki defa test yapmasını da
öngörüyor. NRW’de ise 12 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe giren son Korona
Yönetmeliğiyle birlikte çocuklar okullarda haftada iki test kez test olmakta.

İlkokullar ve özel eğitim okullarındaki öğrencilere, kendi çalışma grupları dahilinde
basit bir tükürük testi olan “lolilop testi” ile haftada iki kez Koronavirüs testi yapılıyor.
Lolipop testinin uygulanma şekli hem basit, hem de çocukların yaşına uygun. Bu test
için çocukların bir pamuklu çubuğu 30 saniye boyunca emmesi yeterli oluyor. Aynı
çalışma grubundaki her bir çocuğun kendi çubuğunu emmesinden sonra bir araya
toplanan çubuklar bir kabın içine konuyor ve anonim toplu örnek olarak (buna “pool”,
yani havuz deniyor) aynı gün bir laboratuvarda PCR yöntemiyle analiz ediliyor. Bu
yöntem, test sonucunda son derece güvenilir bir doğruluk sağlıyor. Ayrıca bir
çocuğun olası bir enfeksiyonu bir PCR testi ile, hızlı test ile olduğundan çok daha
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erken tespit edildiğinden, enfeksiyonun diğer çocuklara bulaşma riski de daha erken
belli oluyor.

 Bir havuz testinin sonucu negatif çıktığında ne yapılmalı?
Sonuçların çoğunlukla negatif olduğu bir havuz testi, gruptaki çocukların hiçbirinin
SARS-Cov-2 pozitif olmadığı anlamına gelir. Bu durumda okul hiçbir geri dönüş
yapmazr. Dönüşümlü dersler bildiğiniz düzende devam eder.

 Bir havuz testinin sonucu pozitif çıktığında ne yapılmalı?
Yapılan havuz testlerinden birinin sonucunun pozitif çıkması, o havuz grubundaki en
az bir çocuğun SARS-Cov-2 pozitif olduğu anlamına gelir. Bu durumda laboratuvar
okula bir bildirim yapar. Okul, derhal gruptaki çocukların ebeveynlerini kararlaştırılmış
bildirim zinciri üzerinden bilgilendirir. Organizasyona bağlı nedenlerden dolayı, bu
bilginin ertesi sabah okul saatinden önce alınması da mümkün olabilmektedir. Okul
idaresi sizi bundan sonra neler yapılacağı, hangi adımların gerekli olduğu konusunda
ayrı bir yazıyla bilgilendirecektir. İkinci bir testin gerekli olması halinde, hastalık
önleyici tedbir olarak çocuğunuza evde yapılması için ayrıca bir test daha verilir. Bu
prosedür, çocuğun kendisini grup içinde ifşa etmesine gerek bırakmaz ve bu şekilde
çocuğun kişisel hakları korunur.

Bu bağlamda şunu belirtmek isteriz: İkinci test sırasında bazı zorlukların ortaya
çıkması halinde ebeveynler, ev doktoruna veya çocuk doktoruna başvurmakla
yükümlüdür. Doktor bu şekilde (örneğin PCR testinin yaptırılması, temaslı kişilerin
tespit edilmesi gibi) gerekli adımların atılmasını sağlayacaktır. Çocuğun tekrar yüz
yüze eğitime katılması ve okuldaki bakım olanaklarından yararlanması, ancak negatif
bir PCR testinin ibraz edilmesiyle mümkündür.

Lolipop testine ilişkin açıklama videoları gibi daha fazla bilgiyi şu eğitim portalının
sayfalarında bulabilirsiniz: https://www.schulministerium.nrw/lolli-tests

Bu basit ve hızla yapılabilen test, hepimizin enfeksiyon vakalarını daha iyi kontrol
altına almamıza, aynı zamanda size ve çocuklarınıza okulda öğrenim için mümkün
olan en yüksek güvenliği sağlamamıza yardımcı olacaktır. Öte yandan buna bağlı
olarak, hem öğrenciler hem de ebeveynler için okul hayatının daha güvenilir ve
düzenli olmasının yolu açılır.
Tüm olası sorularınız için bize daima başvurabilirsiniz.

Selamlar,
Okul İdaresi
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