Alles gurgelt!
Güvenli bir anaokulu için.

1 yaşından itibaren çocuklarla nasıl gargara yapılır
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’Alles gurgelt’ test seti ile çocuğunun Corona virüsüyle
enfekte olup olmadığını anlayabilirsin. İlk test seti sana
anaokulunda verilecektir.

Akıllı telefonunla test setinin arkasında bulunan
QR kodunu tara ya da internette allesgurgelt.at
sayfasına gir. Kayıt olduktan sonra veya daha önce bir
profil oluşturduysan profiline giriş yap ve test setinin
içinde bulunan kullanım kılavuzunda yazılı olan numune
numarasını ekle. Bunu onayladıktan sonra kişisel
verilerinin bulunduğu giriş sayfası açılacaktır. Burada
‘Person hinzufügen’(‘kişi ekle’) butonu bulunmaktadır.
Buraya çocuğunun verilerini ekle. O da senin profilin
üzerinden test olabilir. Şimdi çocuğunun adını seç ve
teste başla. Çocuğunla testi sonuna kadar uyguladıktan
sonra, bir dahaki test için çocuğunun verileri otomatik
olarak kayıt edilir.
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BIPA

Kayıt olduktan sonra web uygulamasından kişiye
atanmış barkodu sorgulayabilirsin. Bu barkod ile her
BİPA şubesinden sürekli yeni bir test seti alabilirsin.
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Gargara testine en iyisi evde çocuğunla birlikte
alıştırma yaparak hazırlan. Gargara yapmayı su, çay
veya meyve suyuyla deneyin. Çocuğuna nasıl gargara
yapması gerektiğini göster. Gargara yaparken en iyisi
kendi sesinizi kullanın veya en çok sevdiğiniz şarkıyı
gargara yaparak söyleyin. Küvette veya banyoda da
gargara yapmak eğlenceli olur.
Çocuğun daha gargara yapamıyorsa sıvıyı ağzında
sadece çalkalasa da olur.

Devamı için çevirin

Başka bilmek istediklerin var mı?
Bütün bilgilere kindergarten.allesgurgelt.at üzerinden
veya 01/90 223 numaralı acil telefon hattı üzerinden
(her gün saat 6.30 – 20.00 arası) ulaşabilirsin.
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Son olarak çocuğuna, sıvıyı bir pipet aracılığıyla nasıl
başka bir kaba boşaltabileceğini göster. Bunun için
ağzına bir yudum su, çay ya da meyve suyu al, pipeti
ağzına götür ve ağzındaki sıvıyı dikkatlice bir bardağın
içine boşalt.

0 ile 5 yaş arasında küçüklerin güncel düzenlemelere
bağlı olmak üzere restorana ya da etkinliklere
gidebilmek için AB uyumlu karekodlu bir test
sertifikasına ihtiyaçları olmadığından test yaparken
video çekimini onaylamak zorunda değilsin. Bu adımı
atlayabilirsin. Çocuğuna gene de bir test sonucu
gönderilecektir.

Önemli olan bunu çocuğunla birlikte yapmandır. Bir
şeyleri birlikte yapmak daha eğlenceli olur ve çocuğun
seni izleyerek öğrenebilir.
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6 yaş ve üstü çocuklar için bulguyu giriş testi olarak
kullanmak istersen video çekimini onaylamak
zorundasın.
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Şimdi gargara yapıyoruz – daha önce çalıştığınız gibi.
Çocuğun biraz sıvı yutsa da endişelenmene gerek yok.
En iyi sonucu elde etmek için en azından bir dakika
boyunca gargara yapsa iyi olur. Gargara yapmaya ara
verip dinlenmesi de mümkündür.

Haydi başlayalım! İçinde numune sıvısı bulunan küçük
plastik tüpü eline al ve içinde bulunan sıvıyı çocuğunun
ağzına boşalt. Sıvıyı önce bir kaşığa boşaltıp çocuğunun
ağzına kaşıkla da verebilirsin.
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Gargara yaptıktan sonra çocuğun bir pipet aracılığıyla
sıvıyı ağzından numune tüpüne boşaltmalıdır. Bunu
da daha önce çalıştığınız için pek zor olmayacaktır.
Çocuğunuz sıvıyı pipetten geçiremezse küçük bir huni
de kullanabilirsiniz.
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Abgabebox

Başardın! Artık sadece numune tüpünü kapatıp bunu
test setinin içinde bulunan kullanım kılavuzunda yazdığı
şekilde paketlemen gerekir. Testi kolayca aşağıdaki
toplama yerlerinden birine teslim edebilirsin:
• Ptesi-Ctesi: Viyana‘daki her REWE şubesinde (BIPA,
BILLA, BILLA PLUS, PENNY) ve ayrıca benzin istasyonlarında
(BP, SHELL, JET, OMV ya da ENI) ve ÖBB garlarında (West, Meidling,

Hauptbahnhof)

• Pazar ve bayram günleri: Benzin istasyonlarında,
Meidling ve Hauptbahnhof garlarında
(Toplama saatleri: 9 ve 14)
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Numuneyi saat 9’dan önce teslim edersen çocuğunun
test sonucu genelde 24 saat içinde e-posta ile gönderilir.
’Alles gurgelt!‘ test programına düzenli olarak katılırsanız
anaokulunda ve boş vakitlerde zaman her çocuk için
daha güvenli geçer.
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