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1 2Numuneler direkt laboratuvara götürülür. Bunu, laboratuvarın 
kendisi veya görevlendirdiği bir başka kargo şirketi üstlenir veya 
kurumların kendileri bu konuda kendileri organizasyonlar gerçek-
leştirir.

Laboratuvarda hemen aynı gün, bütün pamuklu çubuklar toplu 
olarak PCR test yöntemiyle test edilir.

Bu şekilde havuz yöntemiyle gerçekleştirilen testle, kaynaklar 
tasarruflu kullanılır. Aksi halde kaynaklar, her numunenin ayrı 
ayrı test edilmesine yetmez.

Numunelerin taşınması ve toplu PCR testi2

 30
saniye

haftada 2 
defa

1

Toplu PCR Testleri

Kreşin / Okulun Adı

Grup / Sınıf

Kreş / 
İlkokul

Kreş / 
İlkokul

Numune alımı, haftada iki kez sabahları kurumda gerçekleşir 
(loli yöntemi). Çocuklar ve bakıcı personel, 30 saniye süreyle 
bir pamuklu çubuğu loli gibi emerler. 

Bu tükürük testi kolayca gerçekleştirilebilecek bir uygulamadır 
ve dolayısıyla çocuklar arasında kabul görme oranı yüksektir.

Çocukların ve bir grupta / sınıfta görevli personelin kullandığı 
pamuklu çubuklar bir araya getirilerek, bir cam tüpte (“Pool” 
= İngilizce: “Havuz”) toplanır. Bu görevi, eğitim / öğretim perso-
nelinden bir kişi üstlenir. 

Tüpün üzerine, kurumun ve kreş grubunun / sınıfın adı yazılır.

Anaokullarında ve okullarda başlayan 2021/2022 öğretim yılında da bu eğitim ve öğretim kurumlarında yüz 
yüze eğitime öncelik tanınacak. Önleyici tarayıcı testlerin hedefi, enfekte olan kişileri erken evrede tanıyıp 
izole ederek, SARS-CoV-2’nin başkalarına bulaşması ve yaygınlaşması riskini en alt düzeye çekmek. Bu şekilde, 
çocukların sağlıklı gelişimi için gerekli olan bakım hizmetlerini güvence altına alabilmek için kurumların açık 
tutulmasını sağlamak mümkün.  RKİ, kreşlerde ve ilkokullarda yapılacak önleyici tarayıcı testler konusunda, 
Lolli-Pool-PCR testlerinden (Toplu PCR Loli Testleri) yararlanılmasını tavsiye ediyor.

Çocukları koruyalım ve bakımlarını güvence altına alalım: Adını yuvarlak 
ve saplı şekerlerden alan loli yöntemiyle kreşlerde ve ilkokullarda Toplu 
PCR Korona (SARS-CoV-2) Testleri nasıl organize ediliyor?

1 Kreşte / ilkokulda numune alınması

SARS-CoV-2 tespit edilmemiştir
Sonuç, aynı gün içerisinde korona testleri konusunda gö-
revli kişiye (çoğunlukla kreş veya okul yönetimi) bildirilir ve 
bu kişi tarafından velilere iletilir.*
Bütün çocuklar ertesi gün kreşe / ilkokula gidebilir.

*Bazı laboratuvarlar bu konuda, kayıt yaptıran kreş veya okul yönetimleriyle ebe-
veynlere / velilere sonucu direkt SMS yoluyla bildiren bir yazılım kullanıyor.

En az 1 kişinin enfekte olduğunu gösterir
Laboratuvar sağlık dairesini bilgilendirir. Sonuç, aynı gün 
içerisinde korona testleri konusunda görevli kişiye (çoğun-
lukla kreş veya okul yönetimi) bildirilir ve bu kişi tarafından 
velilere iletilir.*
Çocukların hepsinin ve personelin ertesi gün evde kalması 
ve bir tekli numune alınması gerekir. 

*Bazı laboratuvarlar bu konuda, kayıt yaptıran kreş veya okul yönetimleriyle ebe-
veynlere / velilere sonucu direkt SMS yoluyla bildiren bir yazılım kullanıyor.
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Toplu PCR testinin pozitif olması durumunda atılacak adımlar

TEKLİ PCR POZİTİF

SARS-CoV-2 enfeksiyonu tespit edilmiştir
Sağlık dairesi ev karantinasına girilmesi yönünde talimat 
verir ve örneğin temaslı kişilerin de karantinaya girmesi 
gerekip gerekmediği gibi, atılacak diğer adımlar konusunda 
karar verir. 

Toplu test sonucu pozitif olan kreş grubundaki / sınıftaki çocuklar 
ve bakıcı personel, ertesi sabah kendi evinde bir kez daha loli 
testi yapar ve test kitini üzerinde adının yazılı olduğu kendisine 
ait bir tüpe yerleştirir (tekli numune *).

Veliler numuneleri sabahtan kuruma götürerek korona testleri 
konusunda görevli kişiye teslim eder. Bu işlem, aynı gün binanın 
dışında ve AHA+L kurallarına uyularak gerçekleşir.

* Toplu PCR Loli Testleri uygulamalarında yer alan çocuklara ve bakıcı personele, 
böylesi durumlar için henüz program başladığında evlerinde muhafaza etmeleri için 
tekli test kitleri verilir.

Toplu test sonucu pozitif olan grupta yer alanların verdiği 
tekli numuneler laboratuvara götürülür. Bunu, laboratuvarın 
kendisi veya görevlendirdiği bir başka kargo şirketi üstlenir 
veya kurumların kendileri bu konuda kendileri organizasyonlar 
gerçekleştirir.

Laboratuvarda hemen aynı gün, ayrı ayrı verilen her bir nu-
mune PCR test yöntemiyle test edilir. Test sonuçları aynı gün 
bildirilir.

Numunelerin taşınması ve tekli PCR testi4

3 Herkese ayrı PCR testi yapmak için numune alınması (Grup dağıtılır)

1 2

2

3

PCR testi

TEKLİ PCR NEGATİF

SARS-CoV-2 tespit edilmemiştir
Sağlık dairesi, atılacak diğer adımlar konusunda karar verir. 
Bunlar örneğin öğrencilerin karantinaya alınıp alınmayacağı 
ve kimin karantinaya ayrılacağı, test sonucu negatif olan 
çocuklara, kreşe / ilkokula gitmeye devam etmeleri duru-
munda daha sık aralıklarla test uygulanması gibi kararlar 
olabilir.

1

Çocuğun adı

Kreş / 
İlkokul

Kreş / 
İlkokul

Toplu PCR Loli Testleri konusunda daha geniş bilgi (Almanca)
Seifried J, Böttcher S, Oh DY, Hauer B, Schaade L, Hamouda O, Mielke M: Aşılanma imkânı bulunmayan gruplara yönelik olarak PCR test kapasite-
lerini değerlendirmek: Birden fazla bileşene sahip önleyici konseptler çerçevesinde Toplu PCR Loli Testleri aracılığıyla, kreş ve ilkokul çocuklarına 
SARS-CoV-2 testlerinin yapılması Epid Bull 2021;26:3 -8 | DOI www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/26_21.pdf

Ulusal test stratejisi – Almanya’da kime SARS-
CoV-2 enfeksiyonunu tespit amacıyla test 
uygulanır?
www.rki.de/covid-19-teststrategie

SARS-CoV-2 koronavirüsü / COVİD-19 
hastalığı hakkında sık sorulan soruların 
yanıtları 
www.rki.de/covid-19-faq
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