
 
 

PCR-Havuz testleri için muvafakat beyanı neden gereklidir? 

Çocuğunuz derslere sadece negatif bir korona testiyle katılabilir. Halihazırda okulunuzda PCR-Havuz 

testleri uygulanmaya başlanacaktır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgileri www.km.bayern.de/pooltests 

adresinden erişebileceğiniz bir broşürde, kendi dilinizde özetlemiş bulunuyoruz. 

Çocuğunuzun PCR-Havuz testlerine muvafakat beyanınız olmadan katılması mümkün değildir. Okulda 

yapılan PCR-Havuz testlerinde ve laboratuvarda kişisel bilgiler işleneceğinden dolayı muvafakat 

beyanına gerek duyulmaktadır. Söz konusu kişisel bilgilere örnek olarak sağlık verilerinin (örn. tükürük 

örneği) yanında soy isim, isim, doğum tarihi, cinsiyet, sınıf, okul ve iletişim verileri (e-posta adresi) 

gibi bilgiler verilebilir. Muvafakat beyanı olmadan ne alınan örneklerin laboratuvarda analiz edilmesi 

ne de örneğin tarafınıza test sonuçları hakkında bilgi verilmesi mümkün olacaktır.  

Havuz testi sonuçlarına ilişkin bilgiler size, testin yapıldığı günün akşamında saat 19 sularında e-posta 

yoluyla gönderilecektir. Bu testin sonucunun pozitif çıkması durumunda bireysel testin sonucu size 

ertesi gün saat 6’ya kadar, dilerseniz ayrıca SMS olarak da gönderilecektir. 

Çocuğunuzun PCR-Havuz testlerine katılmasını istemiyorsanız, okul dışında düzenli olarak test 

yaptırmak zorundasınız. Aksi takdirde çocuğunuzun derslere katılması mümkün değildir.  

Çocuğumun PCR-Havuz testlerine katılmasını istiyor ve muvafakat beyanını kabul ediyorum. Ne 

yapmam lazım? 

Çocuğunuzun PCR-Havuz testlerine katılmasını istiyorsanız  lütfen her halükarda muvafakat beyanının 

[„Einwilligungserklärung”] 1’inci sayfasında bulunan iki kutucuğu işaretleyiniz (biri okuldaki bilgi işlem 

ve diğeri laboratuvar için) ve 3’üncü sayfayı imzalayınız. Muvafakat beyanı sadece bu şekilde geçerli 

olur. Eğer 14 yaşından büyükse çocuğunuz da muvafakat beyanını imzalamak zorundadır.  

Bireysel örnekle ilgili olarak ayrıca SMS yoluyla da bilgilendirilmek istiyorsanız muvafakat beyanının 

2’nci sayfasındaki kutucuğu da işaretleyebilirsiniz. 

Muvafakata ilişkin başkaca sorularınızı çocuğunuzun okuluna yöneltebilirsiniz.  

Daha sonra ne olacak? 

Muvafakat beyanını teslim ettikten sonra size noreply@pooltest.bayern.de adresinden bir e-posta 

gönderilecektir. E-posta adresinizi etkinleştirmek için lütfen söz konusu e-posta iletisinde yer alan 

linki tıklayınız. İleride test sonuçlarının size ulaşması sadece bu şekilde mümkündür. 

E-posta adresim yok ama buna rağmen çocuğumun PCR-Havuz testlerine katılmasını istiyorum. Ne 

yapabilirim? 

Böyle bir durumda size uygun bir çözüm bulabilmek amacıyla lütfen okulunuza başvurunuz. 

Muvafakat beyanı her halükarda gereklidir.  
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