
 

 

Lørenskog 02.04.2021 
  
Test yaptırmaya yakın olalım 

Bu bilgiler, Lillestrøm, Rælingen ve Lørenskog belediyelerine bağlı tüm anaokulları ve ilköğretim 
okullarındaki çocukların ve gençlerin ebeveynlerine gönderilir. Paskalya tatilinin sona ermesinin 
ardından okulların ve anaokullarının başlama zamanı yaklaşmaktadır. Önceki tatillerden edinilen 
deneyimlerde görülen, genel olarak toplumdaki enfeksiyon seviyesinin tatillerden sonra 
artabileceğidir. Bu nedenle belediyeler aşağıdaki önlemleri almalıdır: 

Tüm belediyeler ilköğretim okullarında ve anaokullarında Paskalya'dan sonra kırmızı seviyede 
olmalıdır . Lørenskog'da, 9 Nisan Cuma gününe kadar 5-10. Sınıflarda tamamen dijital eğitime devam 
edilecek. 

Diğer okullarda ve anaokullarında enfeksiyon riskini azaltmak için belediyeler, FHI'daki yeni 
enfeksiyon kontrol kılavuzlarının önerdiği şekilde  - pratik olarak mümkün olan en kısa sürede - daha 
küçük kohortboyutları getirmektedir.  

Okullara ve anaokullarına girerken enfeksiyon riskini azaltmak için, belediyeler tüm çocukları ve 
gençleri aşağıdaki durumlarda  test yaptırmaya teşvik eder:  

- Çocuğun/ergenin semptomları var mı? 
- Aile bireylerinde genel semptomlar var mı? 
- Çocuğun/ergenin enfeksiyon riskine maruz kalmış olabileceği düşünülüyor mu? 

Enfeksiyonu yayan çoğu insanın semptomlarının /belirtilerinin olduğunu görüyoruz ve bu nedenle bu 
kişilerin test yaptırmaya yönlendirilmesi önemlidir. 

Paskalya döneminde semptomları/belirtileri olan kişiler veya onlarla aynı ev/hane içinde bulunan 
herkes evde kalmalı ve test yaptırmalıdır. Bu, yalnızca hafif semptomlar olsa bile gereklidir. COVID-
19'un en yaygın semptomları boğaz ağrısı, ateş/uyuşukluk, öksürük ve/veya azalmış tat ve koku algısı 
ile birlikte soğuk algınlığıdır. Eklem ağrısı, yorgunluk, baş ağrısı, karın ağrısı,ishal durumu veya başka 
semptomların görülmediği halde sadece ateş olması durumunda da Covid-19'dan şüphelenilmelidir.  

Belediyeler test kapasitesini artırdı, size Paskalya boyunca ve Paskalya'dan sonra da test yapmaya 
hazır. Nasıl test randevusu  alacağınız konusunda daha fazla bilgi için yaşadığınız belediyenin web 
sitesini ziyaret ediniz. 

Test sonucu çıkana kadar okula veya anaokuluna gitmeyin. Bununla ilgili daha fazla bilgiler aşağıdaki 
web sitelerinde bulunabilir: 

Lillestrøm 
belediyesi: https://www.lillestrom.kommune.no/koronainformasjon/koronatesting/#bestill 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lillestrom.kommune.no%2Fkoronainformasjon%2Fkoronatesting%2F%23bestill&data=04%7C01%7Csjubak%40lorenskog.kommune.no%7Cd6e1830c8f8e4282188d08d8f5377e3c%7Cf3439993903c42c4b7e6c28e99032f08%7C0%7C0%7C637528965969447374%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=68noE990i5ULdW5FYt3OsV6gxtzFO59fFN4wt7X%2BDYo%3D&reserved=0


Rælingen belediyesi: https://www.ralingen.kommune.no/koronavirus-testing-smitte-vaksinering-
regler.6280236-470716.html  

Lørenskog belediyesi: https://www.lorenskog.kommune.no/siste-nytt/timebestilling-av-
koronatest.115063.aspx 

İşbirliğiniz için teşekkür ederiz. 

Saygılarımızla 
Lillestrøm, Rælingen ve Lørenskog belediyesi 
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