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Düsseldorf, 30 Temmuz 2020

Okul ve kreşlerdeki çalışanlar için ücretsiz korona testleri: Bu 3
Ağustos'tan itibaren her 14 günde bir doktor muayenelerinde mümkün
olacaktır
Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı şunu bildirmektedir:
Kamu ve özel okullardaki tüm çalışanların yanı sıra kreşlerdeki ve çocuk gündüz bakım merkezindeki
çalışanlar 3 Ağustos 2020 Pazartesi gününden itibaren ücretsiz ve gönüllü olarak korona virüsü testi
yaptırabileceklerdir. Şu an için, testler öncelikle 9 Ekim 2020'ye kadar her 14 günde bir, yerleşik
sözleşmeli doktorlarla (özellikle pratisyen hekimler) ve test merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Bunun
ön koşulu, test için ilgili işverenden veya gençlik refah bürosundan çalışan veya çocuk gündüz bakım
personeli için onay mektubunun sunulmasıdır. Bu hafta okul ve aile bakanlıkları tarafından konuyla
ilgili bir mektup gönderilecektir. Personel ve gündüz bakım çalışanları, randevu almak ve soruları
cevaplamak için istedikleri zaman doktorlarıyla iletişime geçebileceklerdir.
Sağlık Bakanı Karl-Josef Laumann şunu ifade etmiştir: “Ücretsiz test seçeneklerinin başlaması için
tam zamanında, gündüz bakımı ve okullar için tıbbi derneklerle birlikte basit ve bürokratik olmayan bir
prosedür geliştirdik. İşverenin veya gençlik refah bürosunun onayı bir sözleşmeli doktor ofisinde veya
bir test merkezinde her 14 günde bir test yapabilmek için yeterli olacaktır. Hepimiz biliyoruz ki: Korona
virüsü hala mevcut. Uyanık olmaya devam etmeliyiz. Umarım ücretsiz test seçenekleri çalışanlara
daha fazla güvenlik sağlar, böylece bir parçada olsa okul ve gündüz bakım merkezlerinde normale
dönülmüş olacaktır. Testlerde bize destek olan doktorlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum.”
Temel bilgilere genel bakış:
·
Her 14 günde bir korona virüsü kapsamında ücretsiz ve gönüllü bir test yaptırmak
mümkündür
·
Test teklifi, gündüz bakım merkezlerindeki tüm çalışanlar, çocuklara yönelik gündüz bakım
personeli ve okullardaki çalışanlar (öğretim personeli, tüm gün açık çalışanlar ve diğer sosyal /
eğitim ve öğretim dışı personel) için geçerlidir.
·
Test kapasitelerini aşmamak için günlük bakım ve okuldaki çalışanların haftalık dönüşümlü
rotasyonu öngörülmüştür.
o Kreş ve gündüz bakım personeli için test seçenekleri: KW 32, KW 34, KW 36, KW 38,
KW 40
o Okul çalışanları için test seçenekleri: KW 33, KW 35, KW 37, KW 39, KW 41
·
·

·

Test için bir onay mektubu gereklidir. Yararlanıcılar bu onayı okul yönetiminden veya gençlik
refah bürosundan olmak üzere işverenlerinden alırlar
Doktorunuza test seçeneği sunup sunmadığını sorun ve randevu alın. Kabul edilirse, testler
günlük bakım merkezinde veya okulda da yapılabilir.
Ayrıca, yasal sağlık sigortası derneklerinin tıbbi çağrı merkezinden 116 117 numaralı
telefondan (randevu yok) bölgesel test seçenekleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Basınla ilgili sorularınız varsa, lütfen Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı basın bürosuna
başvurun (telefon 0211 855-3118).
Bu basın bülteni internette eyalet hükümetinin http://www.land.nrw adresindeki web sitesinde
de bulunabilir

Sosyal medya ile ilgili veri koruma bildirimi

