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Çocuklarını gündüz bakım merkezlerine veya gündüz bakım evlerine gönderen 

Ebeveynler için bilgiler 

 

Gündüz bakım merkezleri ve gündüz bakım evlerine 

Aracısı, yöneticisi ve personeli için bilgiler 
 
 
 

 

Kendi kendine kullanım için "Lolli" adı verilen 

testlerin tanıtımı 

 
Nisan ayından bu yana, gündüz bakım merkezlerinde, gündüz bakım merkezi 

çalışanlarına, gündüz bakım evi görevlilerine ve çocuklara haftalık hızlı antijen testleri 

yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili düzenli bilgi verdik. 

 
Aynı zamanda, ön burun bölgesinden bir sürüntü alınmasını gerektiren kendi kendine 

kullanım antijen testlerine (kendi kendine testler) ek olarak, çocuklar için daha uygun 

kendi kendine testlerin de kullanılabilirliğini kontrol ettik. Pamuklu çubuk ve tükürük 

numunesi kullanılarak gerçekleştirilen "Lolli" adı verilen testler özellikle çocuklar için 

uygundur. Ürünler bu süreç içinde kendi kendine test olarak onaylanmıştır. 
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Bu nedenle önceki kendi kendine testleri kendi kendine kullanım testleriyle 

değiştirmeye karar verdik. 

 
Testleri bu hafta göndermeye başlayacağız. Gönderilecek olan testler, "Shenzhen 

Watmind Medical" şirketinin "Kendi Kendine Kullanım için SARS-CoV 2 Antijen Hızlı 

Testi (koloidal altın)" olarak adlandırılmaktadır. 

 
Kullanım Talimatları 

Numune, steril tek kullanımlık sürüntü çubuğunun dil altında en az 10 saniye boyunca 

en az 5 kez döndürülerek ve tükürükle tamamen ıslatılarak bir tükürük numunesi 

şeklinde alınır. Numune alınmadan 30 dakika önce hiçbir şey yenmemeli veya 

içilmemelidir. Kullanımla ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen ekteki kullanım 

talimatlarına bakın. 

 

 
Testlerin üreticisi, ana sayfasında diğer dillerde çeviriler yayınlamıştır ve hafta 

boyunca başka dillerin çevirisi de eklenecektir. Çevirilere https://www.medical-

schreiner.de/logistik.php adresinden ulaşabilirsiniz. 

 
 
 

MKFFI yakında web sitesinde testin kullanımını çocuklara ve ebeveynlere gösteren 

açıklayıcı bir video yayınlayacaktır. Yayınlanacak olan video, testin kullanımı için 

çocuklarla ilgili birincil bir oryantasyon niteliğinde olacaktır. Video ayrıca bakanlığın 

sosyal medya kanalları Facebook ve Instagram'da da paylaşılacaktır. 

 
Aynı durum, bundan önceki kendi kendine testlerde olduğu gibi çocuklarda kullanım 

durumlarında yalnızca ebeveynler tarafından yapılabilen testler için de geçerlidir. 

 
Bu testlerin kullanılmaya başlamasıyla 8 Nisan 2021 tarihli Resmi Bilgilerde 

yayınlanan genel koşullar geçerliliğini sürdürmektedir. 

 Kendi kendine testler gönüllülük esasına göre uygulanmaya devam edilmektedir. 

Çocuklar evde ebeveynleri tarafından test edilir. 

https://www.medical-schreiner.de/logistik.php
https://www.medical-schreiner.de/logistik.php
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Test sonucu ibraz edilmesi için gündüz bakım merkezlerinde işe başlamak veya 

bakım teklifinden yararlanmak için bir önkoşul değildir. 

 
Lütfen tarafınıza sunulan test imkanlarını virüsün yayılmasının daha iyi bir şekilde 

kontrol altına alınmasına ve çocuk gündüz bakım merkezlerinin ve çocuğunuzun 

gittiği gündüz bakım evinin işleyişinin sürdürülmesine katkı olarak kullanın. 
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