TURKISH
Kendi kendine COVID-19 testi/ Self-test
COVID-19 self-tests hakkında Yunanca bilgi almak için, aşağıdaki resmi internet sayfasını
ziyaret edin https://self-testing.gov.gr/ . Hükümetin resmi internet sayfası aşağıda
verilen bilgiler için kaynaktır.
Yurttaşların pandemiyle mücadeleye katılımı belirleyici önem taşımaktadır. Yaklaşık
olarak SARS - CoV -2 yeni koronavirüsü taşıyan her üç kişiden birinde belirti görülmez ve
kişiler virüsü bilmeden yayar. Kendi kendine kontrol sürecinin parçası olarak evde yapılan
hızlı antijen testiyle, kişi hem kendi sağlığını aynı zamanda da sevdiklerinin sağlığını korur.
Aşağıda açıklandığı üzere COVID-19 self-test bazı insan kategorileri için zorunludur.
Burada ΕΟΔΥ seyyar brimlerinin bulunduğu ücretsiz hızlı test yapabileceğiniz yerlerin bir
listesini bulabilirsiniz https://eody.gov.gr/komy-testing-eody/.

Sıkça sorulan sorular
1) Nasıl self test yaparım ?
Bir video aracılığıyla nasıl self test yapabileceğinizi burada görebilirsiniz
https://www.youtube.com/watch?v=uqy9EtE1uuE (Yunanca).
Eğer öğrenciyseniz “ en önemli test okul dışında olur” videosunu buradan izle
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=D0Hu3MvSUF0 (Yunanca).

2) Okullarda kimler için self test zorunludur ?
Self-test gündüz ve akşam Genel Eğitim Liselerinde, Mesleki Liselerde (ΕΠΑ.Λ.) ve
Lise sınıfları olan ortaokullarda aşağıda belirtilenler için zorunludur :
•
•
•
•

bütün öğrenciler
eğitimciler
Özel Eğitim Personeli Mensupları ve Özel Yardımcı Personel
İdari ve diğer personel

Özel eğitim okul brimlerinde açık olan tüm sınıflar için self-test öğrencinin engel derecesi
ve türüne ve/veya özel eğitim gereksinimine uygun olması durumunda önerilir.

3) AMKA numarası olmayan veya sistemde AMKA numarasını bulmakta zorlukla
karşılaşan bir kişi olursa ne olur ?
Eğer AMKA veya geçici AMKA numaranız (ΠΑΜΚΑ) veya ΠΑΑΥΠΑ numaranız yoksa ve
bu numaraları bulmakta güçlük çekiyorsanız, aşağıdaki listede yer alan kamu şubelerini
ziyaret edebilirsiniz https://self-testing.gov.gr/eody-stathera-simeia.pdf.
ΠΑΑΥΠΑ numaranızı bulmanız için, bu resmi internet sayfasını ziyaret edin
https://www.amka.gr/have-paaypa/ (daha fazla dilde erişilebilir).
AMKA numaranızı bulmak için, bu resmi internet sayfasını ziyaret edin
https://www.amka.gr/AMKAGR/ (Yunanca)

4) Sığınma başvurusunda bulunan çocuklar için ne geçerlidir ?
Sığınma başvurusunda bulunan çocuklar için, eğer ebeveyn/ yasal velayet sahibiyseniz
Müdür veya Eğitim Koordinatörüne, self-testing.gov.gr platformuna girerek kendi taxis
şifreleriyle COVID-19 için (çocuğa) okul kartı çıkarması amacıyla, vekalet verebilirsiniz.
Refakatsiz reşit olmayan çocuklar olması durumunda, Kimlik Teyit ve Kabul Merkezi
Personeli (ΚΥΤ) veya Barındırma Merkezi veya Barındırma Merkezi personeli, COVID-19
için okul kartını refakatsiz öğrenciler adına elle doldurup buradaki belgeye göre
düzenleyebilir ve imzalayabilir https://self-testing.gov.gr/covid19-school-card-print.pdf.
Yukarıdaki belgede nerde AMKA numarasından bahsediliyor ise Geçici Sosyal Sigorta
Numarası (ΠΑΜΚΑ), ve aynı zamanda ΠΑΑΥΠΑ numarası kastedilmektedir.
Self-test yukarıda bahsi geçen merkezlerin personeli huzurunda bilgi broşürlerindeki
direktiflere göre yapılmalıdır.

5) Her bir Lise eğitim camiası üyesinin kaç adet ücretsiz test hakkı vardır ?
Önümüzdeki iki hafta süresince, her bir Lise eğitim camiasının üyesi her bir hafta için iki
tane olmak üzere toplam 4 test hakkına sahiptir. Bir tanesi Pazartesi günkü dersten önce
alınacaktır, 12 Nisan tarihinden itibaren de, yüz yüze eğitim veren okulların öğrencileri,
eğitimci ve diğer okul personeli, eczaneye bir ziyarette iki test alabileceklerdir (eczacılar
tarafından iki kayıt yapılacaktır) ve bir sonraki hafta bir tane daha.

6) Öğrenciler tek başına self-test yapabilir mi ?

Reşit orta öğretim öğrencileri tek başlarına test yapabilir. Reşit olmayan öğrenciler 13
yaşından büyük olmaları halinde ebeveynlerinin/velilerinin nezaretinde tek başlarına
yapabilirler ve 13 yaşın altındaki öğrencilere test ebeveynleri/velileri tarafından yapılır.

7) Sonuçların beyan edileceği self-testing.gov.gr nasıl hizmet verecektir;
İnternet sayfası self-testing.gov.gr’a giriş yaptıktan sonra, aşağıdaki kategorilerden birini
seçiniz:
1. COVID-19 için self-test sonucu beyanı: Genel nüfus ve eğitimciler, Özel Eğitim
Personeli, Özel Yardımcı Personel mensupları, idari ve diğer okul personeli için sonuç
beyanı.
2. COVID-19 için okul kartı: Okul kartının çıkarılması için çıkan sonucun öğrenci
ebeveyn/veliler ve reşit öğrenciler tarafından beyanı.
Seçeneklerden birine giriş yaptıktan sonra, kimlik doğrulama yapılacaktır ve devamında
denk gelen belgeyi çıkarabilmeniz için Self-test sonucunu beyan edin.-

8) Self-test için kullandığım malzemeleri nasıl atabilirim ?
Eğer test negatif ise, alışılmış bir çöp kutusuna atabilirsiniz.
Eğer test pozitif ise, yine alışılmış bir çöp kutusuna atabilirsiniz ama iki tane sıkıca
kapatılmış poşetin içinde.
Self-test atıkları MAVİ GERİ DÖNÜŞÜM ÇÖP KUTULARINA konulmaz ve kanalizasyona
atılmaz.
9) Self test pozitif çıkarsa ne olur ?
Eğer test pozitif çıkarsa, pozitif sonuç okul kartı çıkarmalısınız (öğrenciler), ve 24 saat
içerisinde ikinci bir test (tekrar)(retest) yapmalısınız. Tekrarlanan testi özel bir klinikte
veya burada erişilebilir merkezlerde yaptırabilirsiniz https://self-testing.gov.gr/eodystathera-simeia.pdf (Yunanca)
Eğer tekrardan kontrol pozitif ise, ΕΟΔΥ protokolü uygulanır. Kesinleşmiş bir vakanın
evde bakımına dair direktifleri burada bulabilirsiniz
https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatossto-spiti/.

Eğer tekrar kontrolü negatif ise, o halde resmi kurum tarafından negatif sonucu
doğrulayan bir onay belgesi verilecektir. Bu durumda, öğrenciler, eğitimciler ve diğer
okul personeli yukarıda bahsi geçen onay belgesiyle okula dönerler.

10) İkinci tekrar testini nerede yapabilirim ?
Tekrar testini yaptırabileceğiniz tüm kamu merkezleri/şubelerini bu listede bulabilirsiniz
https://self-testing.gov.gr/eody-stathera-simeia.pdf . Merkezler Pazartesi Cuma günleri
arası sabah saatlerinde ve Pazar günleri listede yazılı saatlerde hizmet vermektedir. Testi
yapabilmeniz için, self-testing.gov.gr internet sayfasından testinizin pozitif olduğuna dair
onay belgesinin yanınızda olması gerekmektedir.
Bu kamu şubelerinde tekrar kontrol imkanı Pazartesi, 12 Nisan tarihinde başlayacaktır.

11) Εğer bir kişi moleküler tanı testi veya hızlı test yaptırmışsa self-test yapması gerekir
mi?
Εğer okulun başlayacağı Pazartesi (12 Nisan) veya Perşembe (15 Nisan) gününden
önceki 72 saat içerisinde moleküler tanı testi veya hızlı test yaptırmışsanız, tekrar selftest yapmanız gerekmez.

12) Eğer sonuç “geçersiz” çıkarsa hangi süreç izlenir ?
Çok nadir olan “geçersiz” sonuç durumunda bu listede görülen kamu merkezlerini ziyaret
edebilirsiniz https://self-testing.gov.gr/eody-stathera-simeia.pdf.

13) Devamsızlığın gerekçelendirilmesi : Self-testin pozitif çıkması durumunda, tekrar
testi yapılana kadarki 1-2 günlük devamsızlıklar nasıl gerekçelendirilecek ?
Tekrar testinin sonucunu gösterirseniz bu devamsızlıklar okul tarafından dikkate
alınmayacaktır. Tekrar testleri 24 saat içinde yapılmalıdır (ilgili merkezler Pazar günleri de
hizmet vermektedir)

14) Hangi yaşlardaki öğrenciler için, öğrencilerin AMKA numarasıyla eczanelerden selftests alınabilir ?
Liselerde okuyan tüm öğrenciler ( reşit olmayan ve yetişkin), ayrıca tüm sınıflardaki Özel
Yetiştirme ve Eğitim Okul Brimleri öğrencileri AMKA numaralarını göstererek
eczanelerden self-tests alabilirler.

15) Aşı olmuş eğitimciler/öğrenciler test yapmalı mı ?
Evet

