Alles gurgelt!
Für mehr Schule.

Öğrencilerin ebeveynleri için bilgiler
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Ne kadar düzenli olarak bir çocuk ücretsiz olan “Alles gurgelt!” (“herkes
gargara yapıyor”) test programına katılırsa, okuldaki günler ve serbest
zaman o kadar güvenli olur. Böylece senin çocuğun ve senin çevrendeki
insanlar korunmuş olur. Okullardaki bu söz konusu “Alles gurgelt!”
(“herkes gargara yapıyor”) programına katılmak için, bir muvafakatname
(onay/rıza belgesi) imzalanıp, okula teslim edilmesi gerekmektedir.

Çocuğun için Test-Seti almanın iki yolu vardır:
• Seçenek 1) lead-horizon.org/public adresine kayıt yaparak.
Teslim alma koduyla (Abholcode), Viyana’daki her BİPA-Şubesinden
şahsen Test-Seti teslim alınabilir.
• Seçenek 2) Okullarda da Test-Setleri mevcuttur.
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Çocuğunuz „Herkes gargara yapıyor!“ için kayıtlıysa ve evden yapıyorsa,
okul tarafından verilen QR kodunu bir kez girmeniz yeterlidir. Bunu kişisel
bilgilerinizi girdiğiniz yerde yapmanız gerekir. Bunun için çocuğunuz
WebApp ile yeni bir test başlatmalıdır. İpucu: Ayrıca Aile üyelerini de kendi
profilinize ekleyebilirsiniz. Bunu yapmak için yeni bir test başlatın ve Kişi
ekleye tıklayın.
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Okuldaki teslim etme kutuları (Abgabeboxen) Ptesi-Perşembe arası
saat 08:30’da ve seçime bağlı olarak Cuma günleri saat 13:30 ve 16:00
arasında boşaltılmaktadır. Test sonucu normal koşullarda en geç ertesi
okul gününün başlangıcında hazır olur.
Ek numune teslim olanakları:
• 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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E-posta adresi belirtmezseniz eğer, test sonucu pozitif olma durumunda,
sen veya çocuğun telefon yoluyla okul tarafından haberdar edileceksiniz,
çünkü öğretmenler de okul-web-uygulaması üzerinden test sonucunu
görebilmektedir.
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Çalkalayabilir ya da gargara yapabilir. Tercihen kahvaltıdan ve dişlerinizi
fırçalamadan önce.

6
Web-uygulamasında veya onay belgesinde (muvafakatname) okuldaki
çocuğun için bir E-Mail-adresi belirtirsen, doğrudan Lifebrain COVID
Labor laboratuvar tarafından sana test sonucu hakkında bir
Bilgi-e-postası gelir. Çocuğun için test sonucunu belirten raporu
indirmek için, ek olarak geçerli bir cep telefon numarası vermek
gereklidir.
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Okul daima tüm öğrencilerin test sonuçlarından haberdardır. Böylece
testin kontrol edilmesi de günlük okul hayatını da kolaylaştırmaktadır
ve okul daha güvenli olmaktadır.

Soruların var mı?
Tüm bilgilere schulen.allesgurgelt.at adresinden
veya telefon yoluyla 01/90 223 numaralı hattan
(her gün saat 6:30-20:00 arası) ulaşabilirsin.

