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Bu bilgilendirme mektubu, çocuklarının okula gidip gelmeleri esnasında korona virüsüne yakalanmış biriyle 

temas ettiği okul yönetimi tarafından Sağlık Dairesine danışılarak bildirilen ebeveynlere yöneliktir. 

Sayın ebeveynler, 

çocuğunuzun okuduğu okulda bir kişinin korona virüs SARS-CoV-2 testi pozitif çıktı. Bu durumda çocuğunuz, yasal 

bildiriler uyarınca bu kişinin temas kişisi olarak sınıflandırılmıştır. Halihazırda okul tarafından bu konuda 

bilgilendirildiniz ve çocuğunuz bu nedenle şimdi ev karantinasında. Okul, Sağlık Dairesi ile okulunuzda çıkan 

korona vakasına ilişkin iletişim halindedir. 

Augsburg'taki korona vakası sayısındaki ani artış nedeniyle, sorumlu Sağlık Dairesinin sizinle iletişime geçmesinde 

şu sıra bir gecikme yaşanabilir. 

Bu nedenle size aşağıdaki bilgileri gönderiyoruz: 

 Karantina ile ilgili bilgileri ekteki broşürde bulabilirsiniz. Broşüre çeşitli dillerde buradan ulaşabilirsiniz 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Inhalt.htm 

 

 Karantina, enfekte olmuş kişiyle olan son temas gününden başlayarak en az 14 gündür. Okul sizi 

karantinanın öngörülen süresi hakkında bilgilendirebilir. Karantina süresinin kesin ilanı Sağlık Dairesi 

tarafından yapılır. 

 

 Karantina süresi boyunca, vakanın ne zaman öğrenildiğine bağlı olarak, çocuğunuza bir veya iki test (vaka 

öğrenildikten hemen sonra ve ilk temastan 5 ila 7 gün sonra) yapılmalıdır. Sağlık Dairesi çalışanları, bu 

testleri temas kişileri için koordine eder. Ancak, şu sıra yaşanan yüksek vaka sayıları nedeniyle testlerde 

gecikmeler yaşanabilir. 

 
Bu sebeple, çocuğunuza Test Merkezinde test yaptırmak gibi bir seçenek de doğar. Test için randevuyu 

buradan www.augsburg.de/testzentrum alabilirsiniz. Karantina yalnızca bu durumda; test yaptırmak 

için ihlal edilebilir, fakat Test Merkezine doğrudan şahsi arabayla gidilmelidir. Eğer kendi arabanızla 

Sağlık Dairesine gitme imkânınız yoksa lütfen Sağlık Dairesinin sizi aramasını bekleyin. 

 
Karantina süre zarfında şikayetler görülmeye başlandığında, ne olursa olsun en yakın zamanda bir test 

yapılmalıdır. Bu durumda kontaktpersonen.corona@augsburg.de adresi üzerinden de bu konuyla ilgili 

olarak çocuğunuzun okuduğu okulu ve sınıfı lütfen bildirin. 

 
Negatif test sonucunun sağlık durumunu izlemeyi bırakmak için bir sebep olmadığına ve karantina 

süresinin kısaltılamayacağına lütfen dikkat edin! 

 
Mevcut durum nedeniyle sizlerden sabır bekliyor ve tüm ailelerle telefon üzerinden olabildiğince en hızlı şekilde 

iletişime geçmek için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. 

 
Saygılarımızla 
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