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Test nasıl yapılır?
Test, eğitimli ilaç personeli tarafından gerçekleştirilir. Bir çubukla burun mukozasindan bir numune alınır ve
ardından doğrudan sahada değerlendirilir.
Sonucu nasıl alırım?
E-posta ile 20 dakika sonra şifrelenmiş sonucu alacaksınız. Alternatif olarak, testten 20 dakika sonra test
istasyonundan bir çıktı alabilirsiniz.
Test sonucu ne anlama geliyor?
Negatif sonuç
Hızlı antijen testi, SARS-CoV-2 enfeksiyonunu dışlamaz, ancak yaklaşık 24 saatlik bir anlık görüntüdür. Negatif
bir test sonucu, bu süre boyunca büyük olasılıkla bulaşıcı olmayacağınız anlamına gelir. Yine de AHA-L + A
kurallarına (mesafe, hijyen önlemleri, günlük maske, ventilasyon, korona uyarısı uygulaması) uymalısınız. Soğuk
algınlığı semptomları, ateş, ishal veya kusma yaşarsanız, gerekirse PCR testi yaptırmak için kendinizi izole etmeli
aile doktorunuza veya 116 117'ye haber vermelisiniz.
Pozitif sonuç
Pozitif bir sonuç, SARS-CoV-2 ile enfekte olduğunuzu ve etrafınızdakilere bulaşıcı olduğunuzu gösterir. Hızlı
antijen testinde pozitif bir sonuç her zaman bir PCR testi ile doğrulanmalıdır. Lütfen hemen evde karantinaya
gidin aile doktorunuzu veya 116 117'yi arayın. Enfeksiyon Koruma Yasası (IfSG) uyarınca verilerinizi sorumlu
sağlık departmanınıza bildiriyoruz.
Hangi antijen testi kullanılır?
Yalnızca Federal İlaç ve Tıbbi Cihazlar Enstitüsü'nün (BfArM) resmi web sitesinde listelenen antijen testlerini
kullanıyoruz.
Masrafları kim ödeyecek?
19,90 € 'yu kendiniz ödersiniz.
Hızlı antijen testi kimler için uygundur?
SARS-CoV-2 ile enfekte olup olmadığınızı ve başkalarına bulaştirip bulaştirmadığınızı hızlı bir şekilde öğrenmek
istiyorsanız, test sizin için uygundur. Hızlı antijen testi, yaklaşık 24 saatlik bir anlık görüntüdür. Hızlı bir antijen
testi, aileniz veya arkadaşlarınızla buluşmak istediğinizde veya işe dönmeden önce yararlıdır. Bir huzurevini
ziyaret etmeden önce hızlı bir antijen testi gereklidir.

Hızlı test hangi yaştan itibaren yapilabilir?
Prensip olarak, hızlı test her yaş için uygundur. Bununla birlikte, çocuklar nazofaringeal sürüntüyü çok farklı
şekilde tolere ederler. Çocuğunuza testi yapamazsak paranızı geri alırsınız.
Eve döndükten sonra karantinayı kısaltabilir miyiz?
Yönetmelikler düzenli olarak değişir. Lütfen Federal Dışişleri Bakanlığı'na danışın. Daha fazla bilgi
nordhorn.de adresinde bulunabilir.
Hızlı antijen testi ile seyahat edebilir miyim?
Yönetmelikler düzenli olarak değişir. Lütfen tur operatörünüze / havayolunuza ve Federal Dışişleri Bakanlığı'na
sorun.

