
Bu yayın Federal Sağlık Bakanlığı (BAG) ile  

işbirliği içinde oluşturulmuştur  

 
 

 

 

Korona virüsü kendi kendine testlerine yönelik bilgiler   
    Güncellik: 28 Haziran 2021 

Eczanemizden hızlı korona testi temin ettiniz. Sizden aşağıda belirtilen önemli uyarıları dikkate almanızı rica ediyoruz: 

Kendi kendine test hijyen, mesafe, davranış kuralları ve mevcut koruma tedbirlerinin yerine geçmez. 

Kendi kendine testlere ve kullanımına ilişkin olarak geçerli kurallar nelerdir? 

PCR testlerine kıyasla kendi kendine testlerin doğruluk oranı önemli ölçüde daha azdır ve bu nedenle daha az 

anlamlıdır - özellikle semptomların görülmediği kişilerde. 

 

Kendi kendine test ne zaman 

mantıklıdır? 

 

 

 Semptom görülmeyen ve Covid-19 hastaları ile temaslı olmayan evde 

test yapmak isteyen kişilerde. 

 (Henüz) aşı yaptırmamış ya da hastalığı geçirmemiş kişiler için. 

Kendi kendine test ne zaman 

yapılmamalıdır? 

  Hastalığın semptomlarını gösteren kişilerde kendi kendine test 

yapılmamalıdır. Bu kişiler hastanede, doktor muayenehanesinde, test 

merkezinde ya da eczanede PCR testi ya da hızlı antijen testi 

yaptırmalıdır. 

 Özellikle risk altında olan kişilerle görüşülmeden ve sağlık 

kuruluşlarına gidilmeden önce kendi kendine test yapılmamalıdır. 

 Okullarda, şirketlerde ve kurumlarda tekrarlanan testlerde kendi 

kendine test yapılmamalıdır. 

Kendi kendine testler nereden 

temin edilebilir? 

 Kendi kendine testler İsviçre’de bazı koşullarda eczanelerden ücretsiz 

olarak temin edilebilir. Kendi kendine testler perakende satış yapan 

yerlerden de ücreti karşılığında temin edilebilir.  

Kendi kendine testi kim karşılar?  Testin masrafını sağlık sigortası değil devlet karşılar. Bu nedenle kendi 

kendine testler için ne Franchise ne de katkı payı ödemenize gerek 

yok.  

Eczaneden kaç tane kendi kendine 

test temin edilebilir? 

 Devlet, eczanelerden temin edilmesi halinde 30 gün içinde kişi 

başına maksimum 5 kendi kendine  testi karşılar. Bu, aşı 

yaptırmamış ve hastalığı geçirmemiş kişiler için geçerlidir. Bu 

kişilerin dışındaki herkes kendi kendine testlerin masraflarını kendileri 

karşılamalıdır.   

Ne zaman hastalığı atlatmış ya da 

aşılı sayılırsınız? 

 365 günden kısa süre içinde ikinci aşı dozunu yaptırmış kişiler 

tamamen aşılanmış sayılır1. Hastalığı atlatmış kişilerin aşıları birinci doz 

aşıdan sonra tamamlanmış sayılır. 6 aydan eski olmamak koşuluyla 

pozitif PCR test sonucu en az 11 günlük olan Sars-CoV-2 

enfeksiyonunu geçirmiş kişiler de hastalığı atlatmış sayılırlar.  

Kendi kendine testi başka birinin 

adına (örn. aile üyeleri) eczaneden 

alabilir miyim? 

 Sağlık sigortası kartı varsa bu mümkündür. Fatura münferit olarak 

sigortalının adına düzenlenir (aileyle ilişkilendirilmez).  

Kendi kendine testi nasıl doğru 

yapabilirim? 

 Uygulama şekli prospektüste açıklanmıştır.  

Yandaki kare koduyla açıklama videosunu  

izleyebilirsiniz. 

Kendi kendine testimin sonucu  

pozitif 

Ne yapmalı? 

 Sonuç hemen (<72h) bir PCR testiyle  

onaylanmalıdır. Bu onay PCR testi ücretsizdir. 

Lütfen derhal test yaptırın. 

Kare kodu: Nerede test yaptırabilirim?   

PCR onay sonucunu alana kadar  

lütfen kendinizi izole edin. 

                                                      
1 Janssen aşısında, aşıdan sonraki 22. günden itibaren 365 gün baz alınmaktadır. 



Kendi kendine testimin sonucu  

negatif  

Ne yapmalı? 

 Federal Sağlık Bakanlığının (BAG) hijyen, mesafe ve davranış 

kurallarına uymaya devam edin. 

Test sonucunuz sadece test günü için geçerlidir. Semptomlar varsa 

hastanede, doktor muayenehanesinde, test merkezinde ya da 

eczanede test yaptırın. Bulunduğunuz kantondaki korona bilgi 

merkezinden bilgi edinin. 

 

 

Sorularınız ya da belirsizlik durumunda eczanenize başvurabilirsiniz.       

 

 

Kendi kendine korona virüsü testine ilişkin ankete  

katılma daveti 

Az önce kendi kendine korona virüs testini temin ettiniz. İsviçre eczacılar birliği pharmaSuisse, eczaneden 

kendi kendine testleri alırken neler yaşadığınızı ve kendi kendine testleri nasıl kullandığınızı öğrenmek istiyor. 

Bunun için bize yardımcı olun, bu sunulan hizmeti iyileştirecektir.  

 

Kendi kendine korona testi edinen tüm İsviçre halkı katılabilir. Anket dört dilde mevcuttur (Almanca, 

Fransızca, İtalyanca ve İngilizce). 

 

 

Soruları lütfen çevrimiçi olarak cevaplandırın.  

5-7 dakika sürecektir.  

Doğru ya da yanlış cevap yoktur. 

 

Bunun için resmedilen kare kodu taratın  

ya da aşağıdaki URL’ye tıklayın:  

https://findmind.ch/c/iCvStD  

  

 

 

Bu ankete katılmak isteyip istemediğiniz size bağlıdır. Cevaplarınız anonim ve İsviçre sınırları dahilinde 

Basel’deki (CH) cyon GmbH şirketinin sunucularına kaydedilir ve işlenir. Kişisel veriler kaydedilmez ya da 

değerlendirilmez. Sonuçların yorumlanması için sadece cinsiyetiniz, yaşınız ya da yaşadığınız kanton gibi 

genel bilgiler sorulur. Bu bilgilerden yola çıkılarak kimliğinize ulaşılamaz.  

 

 

 

Katıldığınız için çok teşekkür ederiz! 

 

 

 

 

Eczanenin mührü 

https://findmind.ch/c/iCvStD
https://www.cyon.ch/ueber-uns/infrastruktur

