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|||  Türkce Tirol testet 

Tirol test oluyor. 

Ücretsiz. Gönüllü. Geniş kapsamlı. 

Şimdiye kadar hiç yapılmamış Tirol’deki bu dayanışma eyleminin bir parçası olun. 4 ile 6 Aralık 2020 tarihleri arasında 
Tirol’de ikamet eden tüm insanlar ücretsiz ve gönüllü olarak bir Corona testi yaptırabilir ve böylece test günündeki 
Covid durumlarını öğrenebilirler. Ne kadar çok insan katılırsa, o kadar çok enfeksiyon keşfedilir ve daha fazlası 
engellenebilir. Corona’ya karşı. Hep birlikte. 

“Tirol test oluyor” ne zaman ve nerede gerçekleşiyor? 

“Tirol test oluyor” inisiyatifi, 4 ile 6 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Her bir belediyenin büyüklüğüne göre 
belediyelere test istasyonlarını sabah 7 ile akşam 5 saatleri arasında açmaları tavsiye edilmektedir. Belediyeler, hangi 
gün ve hangi saatte test merkezlerinin açık olduğu hakkında bilgi verecekler. Ayrıntılı bilgi ve test merkezlerine genel 
bir bakışı www.tiroltestet.at adresinde görebilirsiniz. 

Kimler test olabilir? 

Tirol’de yaşayan ve nüfus kayıdi Tirol’de olan herkes katılabilir. 6 yaşını dolduran çocuklar için de testler mevcuttur. 
Son üç ay içinde test olup sonucu pozitif çıkan kişiler test sürecine katılmamaları gerektir. 

Corona testlerini kimler yapıyor? 

Numune almaya sadece tıbbi eğitimi olan personel izinli ve yetkilidir. Test sadece birkaç saniye sürüyor. Test 
güvenlidir ve prensip olarak ağrısız ve acısızdır. 

Test için yanımda neler getirmem gerekiyor? 

Posta yoluyla bir test formu ve bir veri koruma beyanı alacaksınız. Ek bir başvuru gerekli değildir. Lütfen 
belgeleri okuyun ve bunları evde önceden doldurun. Bütün belgeleri teste gelirken mutlaka yanınızda getirin, çünkü 
belgelerin biri barkod içermektedir. Bu barkod size özeldir ve en hızlı ve en sorunsuz kaydı sağlamayı 
amaçlamaktadır. Ayrıca resmi ve resimli bir kimlik de getirmeyi unutmayın. 

Neden test yaptırmalıyım? 

Çünkü ülke çapındaki bir “kitlesel test” sadece, kitle de katılırsa işe yarar. Bazı insanlar, virüse sahip oldukları halde bir 
Corona enfeksiyonu durumunda semptomları hissetmiyor ve göstermiyorlar. Bu taşıyıcılar virüsü, muhtemelen daha 
ağır bir hastalık seyri yaşayabilecek olan başka insanlara bulaştırabilirler. En kötü senaryoda hastaneye gitmeleri 
gerekir. Eğer aynı anda fazla insan hastaneye yatılı olarak alınırsa, bu sağlık sistemi açısından bir tehlikedir. Bu 
etkinliğin temel amacı, hepimizin güvenliği için, Corona enfeksiyonlarının teşhis edilmesi, enfeksiyon zincirinin erken 
şekilde durdurulması ve virüs yayılımının önlenmesidir. 

Corona testi nasıl yapılıyor? 

“Tirol test oluyor” etkinliğinde hızlı antijen testleri kullanılmaktadır. Sonuç kısa sürede görülüyor. Hemen test bitiminde, 
bildirdiğiniz iletişim verileriniz üzerinden test sonucu hakkında bilgilendirileceksiniz. 

Test sonucu hakkında ne zaman ve nerede bilgi verilecek? 

Sonuç, testin yapılmasından kısa bir süre sonra size SMS/E-Posta/telefon yoluyla bildirilecek. Bu verileri, zaten 
doldurduğunuz belgelerle bildirdiniz. 

“Negatif” olduğumda ne oluyor? 

Negatif bir test sonucu sadece o anlık bir tespittir. Her ihtimalde yine önleyici tedbirlere uymaya devam edin: Ağız ve 
burnu kapatacak şekilde maske takın, mesafenizi koruyun ve sosyal iletişimi sınırlandırın. Semptomların ortaya 
çıkması halinde 1450’ye veya telefonla ev doktorunuza başvurun. 

“Pozitif” olduğumda ne oluyor? 
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Pozitif bir hızlı antijen testi bir PCR testiyle kontrol edilmelidir. Böylece çifte güvenlik sağlanmış olur. Pozitif antijen testi 
sonrasında otomatik olarak Tirol’deki bir görüntüleme merkezine giriş izni veren bir SMS (veya E-Posta ya da telefon 
araması) alırsınız. Görüntüleme merkezlerinin açılış saatleri hafta sonu 4 ile 6 Aralık arasında büyük oranda saat 
akşam 9’a kadar uzatılmıştır. PCR test sonucu hakkında da en kısa sürede bilgilendirileceksiniz. . 

 

 


