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COVİD-19 Kendi Kendine Test
COVİD-19 kendi kendine test kitlerini resepsiyondan 
alabilirsiniz

Emin olmak için kendi kendinizi test 
edin
Covid-19 virüsünün size bulaşmış olup olmadığını 
araştırmak için, aşı olmuş iseniz bile, evde 
kendi kendinize Covid-19 testi yapın. Böylece 
koronavirüsünün yayılmasını engellemiş olursunuz.

Kendi kendine testin kullanımı
Kendi kendine test yalnızca doğru kullanıldığı 
zaman doğru sonuç verir. Bu yüzden talimat 
kılavuzunu iyi okuyun. Zor ise birinden yardım 
isteyin. 

Kendi kendine test için atılacak adımlar

Kendi kendine test kitinin amba-
lajını açın
•  Kendi kendine test kitinin ambalajını 

açın. Test kitini temiz ve düz bir düzeye, 
örneğin bir masaya, yerleştirin.

•  Tüpün ağzındaki kapağı açın. Tüpün 
içindeki sıvının dökülmemesine dikkat 
edin.

•  Tüpü örnek alma tüpü tutucusuna 
yerleştirin.

•  Sürüntü çubuğunu dikkatle ambalajın 
içinden çıkarın.

Sürüntü çubuğu ile burnunu-
zdan örnek alarak kendi kendi-
nizi test edin
• Burnunuzu sümkürün.
• Ellerinizi yıkayın.
• Başınızı hafifçe arkaya doğru kaldırın.
•  Sürüntü çubuğunu bir burun deliğinize 

sokun.
•  Sürüntü çubuğunu 2,5 cm kadar 

burnunuzun içine yerleştirin.
•  Sürüntü çubuğunu burnunuzun iç 

çeperine dairesel hareketlerle 5 kez 
sürtün. Bu işlem yaklaşık 15 saniye 
sürer.

•  Aynı işlemi diğer burun deliğinize de 
uygulayın.

Sürüntü çubuğunu içinde sıvı 
madde bulunan örnek tüpünün 
içine yerleştirin
•  Tüpün dik durmasına dikkat edin. 

Sürüntü çubuğunun bezden ucunu, 
test sıvısının içine oturacak şekilde 
yerleştirin.

• Sürüntü çubuğunu en az 6 kez çevirin. 
•  Sürüntü çubuğunu 1 dakika boyunca 

tüpün içinde bırakın. 
•  Dışarıdan birkaç kez daha sürüntü 

çubuğunu bastırın.
• Sürüntü çubuğunu tüpün içinden çıkarın.

Sıvıyı test kitine damlatın
• İçinde sıvı bulunan tüpü ters çevirin.
•  Tüpü test şeridinin üzerindeki kare örnek 

alma haznesinin üzerine tutun. Bu, test 
kitinin üzerinde C ve T harfleri yazılı 
olmayan parçadır.

•  Örnek alma haznesine 4 damla sıvı 
damlatın. Gerekiyorsa tüpü dikkatle 
sıkın.

• Şimdi 15 dakika bekleyin.

Kendi kendine test sonucunu 
okuyun
•  15 dakika sonra sonucu okuyun. 

Sonuç 20 dakika sonra artık güvenilir 
olmaz.

Tamamlama
• Test malzemelerini çöpe atın.
•  Masanın üzerini temiz nemli bir bezle 

silin.
• Ellerinizi su ve sabunla iyice yıkayın.

Kendi kendine test sonucu
Kendi kendine test kitinin 
talimatlarında test sonucunu nasıl 
görebileceğiniz yazılıdır. Sonuç pozitif 
negatif veya geçersiz olabilir.

Pozitif sonuç

Covid-19 mevcut
Kendi kendine testin sonucu pozitif ise 
sizde muhtemelen Korona var demektir. 
Pozitif test sonucunu COA konut 
yöneticisine iletin. Kendinizi tecrit altına 
alın. CAO tarafından size bu konuda 
bir bilgi yazısı verilir. Kısa bir süre önce 
temasınız olan kişileri uyarın. Covid-19 
belki onlara da bulaşmış olabilir. 

Negatif sonuç

Covid-19 mevcut değil
Covid-19 kendi kendine testin sonucu 
negatif ise size muhtemelen Covid-19 
virüsü bulaşmamış demektir. Ancak 
dikkat! Kendi kendine testin sonucu 
bazen doğru olmamaktadır.
Yani size yine de Covid-19 virüsü 
bulaşmış olabilir. Şikayetleriniz devam 
ediyorsa testi 2 gün sonra tekrarlayın.

Geçersiz sonuç
Sonuç geçersiz ise kendi kendine test 
başarılı olmamış demektir.
Yeniden kendi kendinize test 
yapabilirsiniz.
Ne yapacağınızı bir kez daha iyice 
okuyun. Zor ise yardım isteyin.


