01. TEST KAMPANYASI NE ZAMAN?
Hızlı test imkanları 19.1.2021 tarihi itibarıyla hizmete sunulmaktadır. Bu test merkezleriyle Vorarlberg
sakinlerine kalıcı ve kolay ulaşılabilen test imkânı sağlanmaktadır.
Test olma imkânı 19 Ocak 2021 tarihinden itibaren salı ile cumartesi günleri arası saat 10:00 ile 18:00
arasındadır.
02. TESTLER NEREDE YAPILACAK?
Vorarlberg de test olabileceğiniz 7 yer vardır:
Bregenz:
Dornbirn:
Feldkirch:
Bludenz:
Bezau:
Schruns:
Kleinwalsertal:

Sporthalle Rieden, Untere Burggräflerstraße 11
Testzentrum (Messehalle 10), Untere Roßmähder
Veranstaltungssaal des neuen Jugendhauses, Reichsstraße 143
Stadtsaal, Untersteinstraße 6
Sicherheitszentrum, Platz 639
Kulturbühne, Batloggstraße 24
Test-Station (Walserstraße 271, Hirschegg)

03. NE ZAMAN TEST OLABİLİRİM?
Test olma imkânı 19 Ocak 2021 tarihinden itibaren bulunmaktadır.
Açılış saatleri salı ile cumartesi günleri arası saat 10:00 ile 18:00 arasındadır.
Dornbirn Testzentrum (Messehalle 10) açılış saatleri pazartesi ile pazar günleri arası saat 8:00 ile 17:30
arasındadır.
04. TESTİ YAPTIRMAK ZORUNLU MU?
Hayır, testlere katılım gönüllü ve ücretsizdir, ancak pandeminin yayılmasını engellemekte yardımcı olan
bir tedbirdir.
05. TEST KİM TARAFINDAN YAPILACAK?
Test sağlık çalışanları tarafından yapılır. Bunların çoğu acil servis çalışanlarıdır. Hijyen kurallarına ve
mesafelerin korunmasına test merkezlerinde özellikle özen gösterilir.
06. HANGİ TEST YAPILACAK?
Son toplu test kampanyalarında olduğu gibi tekrar hızlı antigen testi yapılacaktır. Sürüntü çubuğu ile
burundan alınan örnek ile bir enfeksiyonun olup olmadığına bakılır. Test sonucu birkaç dakika içinde SMS
olarak cep telefonunuza gönderilir. Testin sağlığa zararı yoktur.

07. KİMLER TEST OLABİLİR?
6 yaşın üzerinde herkes test olabilir. 14 yaşın altında reşit olmayan çocuklara ebeveynleri eşlik etmek
zorundadır.
08.
•
•
•
•

KİM TEST OLMAYACAK?
Son üç ay içinde pozitif test olup izolasyona girmiş kişiler
Son zamanlarda test olup pozitif olan kişiler
Şu an karantinada veya izolasyonda olan kişiler
Altı yaşın altındaki çocuklar

09. KAYIT OLMAK ŞART MI?
Evet, beklemelere ve yoğunluğa engel olmak için kayıt olmak gerekmektedir.
Kaydınızı internet üzerinden www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet sayfasından veya 0810 810 600
numaralı test hattından yapabilirsiniz.
10. TESTE YANIMDA NE GETİRMELİYİM?
Geçerli bir fotoğraflı kimlik ve kayıtta onay olarak elde ettiğiniz şifre/QR-Code (çıktı olarak veya
telefonunuzda dijital olarak)
11. TEST NE KADAR SÜRÜYOR?
Test yaptırmak sadece birkaç dakika sürüyor.
12. TEST SONUCUMU NE ZAMAN VE NASIL ÖĞRENECEĞİM?
Test sonucunuz birkaç dakika içinde SMS olarak cep telefonunuza gönderilecektir.
13. TESTİMİN POZİTİF OLMASI NE ANLAMA GELİYOR?
Testin pozitif çıkma durumunda teşhisi onaylamak için PCR-testi yapılır. Ayrıca test olan kişilere derhal
izolasyona girme talimatı verilir ve ikinci bir örnek almak için tekrar test merkezine gelmeleri istenir. Eğer
pozitif teşhis onaylanırsa, test olan kişi ve temasta bulunduğu kişiler izolasyona girer.
14. TESTİMİN NEGATİF OLMASI NE ANLAMA GELİYOR?
Negatif bir test sonucu yüksek olasılıkla örneğin alındığı anda SARS-CoV-2 virüsü ile enfekte olmadığınız
anlamına gelmektedir. Ancak bu genel olarak bağışıklığınızın olduğu anlamına gelmez ve sadece örneğin
alındığı anın bir değerlendirmesidir. Ayrıca yanlış negatif test sonucu riski her zaman mevcuttur.
Maske takmak, mesafe korumak ve elleri dezenfekte etmek gibi korunma tedbirlere muhakkak uyulması
gerekir!

