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Ücretsiz PoC Antikor Testi

Herkesin haftada en az bir kez, testin bulunurluğuna bağlı olarak, 
ücretsiz bir PoC Antikor Testi hakkı bulunmaktadır.
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Ücretsiz PoC Antikor Testlerinin amacı nedir?

Test ile fark edilmemiş koronavirüs enfeksiyonları tespit edilir. Böylece bulaş zincirleri daha 

erken kırılır ve hatta engellenir. 
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Alman Kızıl Haçı yardım kuruluşları ve Johanniter kuruluşu gibi üçüncü şahıslar tarafından 
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Testler için sabit tarihler mevcuttur, ancak kişisel olarak test kuruluşları ile de kararlaştırılabilir. 

Ayrıca, testler normal çalışma saatleri dışında ve hafta sonları da yapılacaktır (bkz. İnternet 
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Sonucu pozitif çıkan bir testin ardından ne olacak?

Pozitif bir PoC Antikor Testinin ardından teyit için bir de PCR testi gerçekleştirilir. Pozitif sonuç 

sağlık bakanlığına bildirilir. Ayrıca pozitif test dolayısıyla bir karantina zorunluluğu mevcuttur. 

İdeal durumda enfeksiyonun erken tespiti sonucunda başka bulaşlar engellenebilir ve 
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Piyasadan alınan bir hızlı testin sonucu pozitif çıkarsa ne yapmalıyım?

Evde kendinizin yaptığı bir hızlı testin sonucu pozitif çıkarsa, sonuç Cloppenburg Bölgesi 

yardım hattına (04471/15-555) bildirilmelidir. Sizin de mümkün olduğunca çabuk, sonucun 

kontrolü için laboratuvarda tetkik edilecek bir sürüntü vermeniz gerekir. Bu örneğin aile 

hakimleri veya test merkezlerinde yapılabilir.
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Point-of-Care (PoC) testi ile bir laboratuvara başvurulmaksızın koronavirüs testleri yapılması 

mümkündür. Test sonucu 30 dakikadan daha kısa bir süre içinde çıkar. Bunun için ucu 

pamuklu bir çubukla burundan sürüntü alınır.
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