TURKISH
COVID-19 Kendi kendine test
12 Nisan Pazartesi gününden itibaren, ülkenin çeşitli yerlerindeki lise öğrencileri okula geri
dönüyor.
Bundan sonra öğrencilerin derslerine katılabilmesi için haftada iki kez evde kendi kendine COVID testi
yapmaları gerekir. İlk testin sonucu her Pazartesi okulda ve ikincisinin sonucu her Perşembe
sunulacaktır. Test olmadan sınıflarına girmelerine izin verilmeyecek ve devamsız sayılacaktırlar.
Yetkililer, Özel okul öğrencilerinin kendi kendine COVİD testine girmelerini tavsiye etmektedir. Ancak
bu zorunlu değildir.
Kendi kendine COVİD testini nerede bulabilirim?
Eczanelerde! Yetişkin öğrenciler, AMKA, PAMKA veya PAAYPA’larını ve bir kimlik belgesini (örneğin
iltica kartı, oturma izni) göstererek “kendi kendine COVİD testlerini” alırlar. Reşit olmayan öğrenciler
için veliler / vasiler , öğrencinin AMKA, PAMKA veya PAAYPA’sını ve öğrenciye ait bir belgeyi
(ebeveynler / vasiler ) göstererek testi alabilirler.
AMKA veya PAMKA veya PAAYPA’ya sahip değilseniz veya herhangi bir zorlukla karşılaşırsanız,
https://self-testing.gov.gr/eody-stathera-simeia.pdf bu listedeki kamu hizmetlerinden birini ziyaret
edin. Sonraki haftalarda, her öğrenci her hafta 2 adet olmak üzere, toplamda 4 adet teste hak kazanır.
Kendi kendine COVID testi nasıl yaparım?
“Kendi kendine COVİD” testin nasıl yapılacağına ilişkin talimatları içeren bir video burada
https://www.youtube.com/watch?v=uqy9EtE1uuE (Yunanca) mevcuttur. Aynı zamanda tıbbi
personelden, eczacıdan veya birlikte çalıştığınız bir sosyal hizmet görevlisinden yardım isteyin.
Yetişkin lise öğrencileri teste kendileri girebilir. 13 yaşından büyük öğrenciler, ebeveyn veya vasi
gözetimi altında oldukları sürece testi kendi başlarına yapabilirler.
COVID19 kendi kendine testi yaptıktan sonra ne yapmalıyım?
COVID 19 kendi kendine testini yaptıktan sonra bunu aşağıdaki şekildeki gibi beyan etmelisiniz:
1. Self-testing.gov.gr web sitesine girin ve “COVID-19 için okul kartı” seçeneğini seçin: Ebeveynler /
öğrencilerin vasileri ve yetişkin öğrenciler için bir okul kartı verilmesi için sonuç beyanı.Kişisel veriler
bölümünü doldurun ve ardından resmi bir onay vermek için kendi kendine testin sonucunu gönderin.

2. İltica talebinde bulunan bir öğrencinin ebeveyni / vasisi iseniz, okul müdürüne veya mülteci
eğitim koordinatörüne self-testing.gov platform.gr'ye girmesi ve öğrenci adına COVID-19 okul
kartını vermesi için yetki verebilirsiniz
.Kendi kendine testin sonucu çıkar çıkmaz ne yapmalıyım?
Test pozitifse, sonucu pozitif olan bir okul kartı vermeli ve 24 saat içinde yeniden test yapmalısınız.
Yeniden testi https://self-testing.gov.gr/eody-stathera-simeia.pdf adresinde bulunan kamu
kurumlarından birinde yapabilirsiniz. Kamu kurumları pazartesiden cumaya kadar sabah saatlerinde
açık olacaktır (saatler için listeye bakınız). Yeniden test yaptırmak için, kendi kendine testin pozitif
olduğunu gösteren self-testing.gov.gr web sitesindeki sertifikayı yanınızda bulundurmanız gerekir.
Tekrar yapılan test pozitif ise öğrenci ve ona yakın olanlar EODY Protokolüne göre karantinaya
alınmalıdır.
Tekrar yapılan test negatif ise, size bir sertifika vereceklerdir. Öğrenciler sertifikayı göstererek okula
dönerler. Tekrar yapılan testin sonucunu gösterirseniz devamsızlık okul tarafından dikkate
alınmayacaktır. Test “geçersiz” ise, yukarıdaki genel yapılardan birini ziyaret edin.
DİKKAT! Kendi kendine testleri çöpe atın. Test pozitifse, önce İKİ KAPALI İKİ ÇANTA içine koyun!
Kendi kendine testler geri dönüştürülmez ve kanalizasyon sistemine atılmaz.

