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Test sonucu: 

         pozitif             negatif           geçersiz 

 

 
DİKKAT: Bu kısım test sonrası yerinde nitelikli 
personel tarafından doldurulacaktır 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 

LÜTFEN BU BELGEYİ  
TEST İŞLEMİNDE YANINIZDA 

BULUNDURUN! 

   

 

 

 

Sevgili Tirollü! 

Tirol test oluyor – 6 yaşından büyük (6. yaşını tamamlamış olanlardan itibaren) Tirol vatandaşları 

için 4 ile 6 Aralık tarihleri arasında, Corona durumunun açıklığa kavuşturulması amacıyla antijen 

testleriyle geniş kapsamlı ve gönüllü bir test teklifi sunulmaktadır. Amaç, bilinmeyen ve sıkça fark 

edilmeyen Corona enfeksiyonlarının bulunması ve böylece enfeksiyon zincirinin mümkün 

olduğunca erken aşamada kırılmasıdır. Noel, Tirol’de en azından küçük topluluklar içinde mümkün 

olsun istiyoruz. Test imkanları ücretsizdir. Test, ikamet ettiğiniz belediyede mümkün olacaktır; 

ayrıntılı bilgiler belediye tarafından duyurulacak. Daha fazla bilgiyi www.tiroltestet.at sayfasında 

görebilirsiniz.  

 

Kişisel Test Veri Belgesi 

Adı ve soyadı:      Doğum Tarihi:  

Adres:  

Lütfen okunaklı doldurun:   Cep telefonu:  ____________________________________ 

Telefon:  ________________  E-Posta:  ____________________________________ 

 

Test süreci: 
 Yerel test hattına girdikten sonra verileriniz kontrol edilecek ve imzalı veri koruma beyanı verilecektir (ekte 

bulunmaktadır). 
 Sonrasında burun sürüntüsü yoluyla test yapılacaktır.  
 Böylece test, sizin için 5 dakika içinde halledilmektedir. Sonucunuz hakkında SMS ve/veya E-Posta yoluyla 

bilgilendirileceksiniz (istisnai durumlarda telefon da edilebilir). 
 

Genel açıklamalar: 
 Belediyeniz, hangi zaman ve nerede test olabileceğinizi size bildirecek.  
 Bu nedenle sizlerden, testlerin yapıldığı binaların önünde ve içinde kalabalık oluşturmamaya dikkat etmenizi 

rica ediyoruz. Başka insanlarla aranızda mesafe bulundurun! 
 Maskenizi ve kimliğinizi unutmayın.  
 Testle beraber yaklaşık bir saat içinde SMS ve/veya E-Posta yoluyla test sonucunuza dair bir mesaj alacaksınız.

  
 Pozitif bir antijen testinde bir PCR testine davet edileceksiniz. Bu test o zaman görüntüleme merkezlerinden 

birinde (her bölgede bir tane bulunmaktadır) yapılmaktadır. İlgili sağlık makamı sizinle iletişim kuracak ve PCR 
testi önceki sonucu tamamlayacak. 

 Önemli: Eğer grip benzeri hastalık belirtileriniz varsa lütfen teste gelmeyin; böyle bir durumda lütfen 1450 
numaralı çağrı merkezi hattını arayarak durumunuzu bildirin. 

 Yine son üç ay içinde test olup sonucu pozitif çıkan kişilerin de teste katılmaması gerekir.  
 Başka sorunuz mu var? Eyalet çağrı merkezi saat 8:00 ile 22:00 arasında 0800 80 80 30 numarasıyla 

hizmetinizdedir. 

   


