
GANZ 
VORARLBERG 
TESTET. 
Tüm Vorarlberg test oluyor. Korona krizinden bir an önce çıkabilmemiz için hızlı ve kapsamlı test 
yapmamız gerekiyor. Ancak mümkün olduğu kadar çok kişi bulaşıcı olup olmadığını bilirse, Vorarlberg 
’de enfeksiyon sayısını önemli ölçüde azaltma şansına sahip oluruz. Hepimiz ücretsiz korona testi 
yaptırarak enfeksiyon zincirini kırıp pandemi ile mücadeleye katkı sağlayabiliriz. Başarılı olabilmemiz için 
mümkün olduğu kadar çok kişinin test olması şart. Şimdi sorumluluk hepimizde. 

01 Test kampanyası ne zaman gerçekleşecek?
Eyalet çapındaki testler 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, saat 7.00 
ile 17.00 arası yapılacaktır. 

02 Testler nerede yapıliyor?
Tüm Vorarlberg’de 80 test istasyonu bulunmaktadır. Bunun 
için çoğunlukla spor salonları ve farklı resmi binalar 
kullanılacaktır. Testinizi nerde yaptıracağınızı 
www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet sitesinden veya 
belediyenizden öğrenebilirsiniz. 

03 Testi yaptırmak zorunlu mu?
Hayır, test gönüllü ve ücretsizdir. Fakat katılımınız 
pandeminin daha fazla yayılmamasına katkıda 
bulunacaktır. 

04 Testleri kim yapiyor?
Testler sağlık çalışanları, acil servis personeli ve benzer 
pozisyonda olan kişiler tarafından yapılacaktır. 
Organizasyondan sorumlu belediye personelinin yanı sıra 
itfaiye, dağ kurtarma ve su kurtarma mensupları da 
organizasyona destek olacaktır. 
Mesafe ve hijyen kurallarının sağlanmasına elbette özen 
gösterilecektir.  

05 Hangi test yapılacak?
Hızlı antigen testi yapılacak. Burundan ve genizden sürüntü 
çubuğu ile örnek alınır ve hızlı antigen testi ile bir enfeksiyonun 
olup olmadığı test edilir. Yaklaşık bir saat sonra sonuç SMS 
veya telefon ile öğrenilebilir. Bekleme süresini test 
istasyonunda geçirmek zorunda değilsiniz. 

06 Kim test olabilir?
6 yaş üstü herkes test olabilir. İş veya farklı sebeplerden 
dolayı Vorarlberg’de bulunan insanlar da test olabilirler. 
Reşit olmayan kişilere ebeveynleri eşlik etmek zorundadır. 

07 Kayıt olmak şart mı?
Evet. Bekleme zamanlarını kısaltmak için kayıt olmak şarttır. 
Bu internet üzerinden www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet 
sitesinden mümkündür. Lütfen öncelikli olarak internet 
üzerinden kayıt olunuz. Böylece size en uygun test saati için 
randevu alabilirsiniz. Kayıt için gerektiğinde ailenizden veya 
tanıdıklarınızdan yardım isteyiniz. Kaydı başkaları, örneğin 
aileniz için de yapabilirsiniz. Eğer size yardımcı olabilecek biri 
yok ise, lütfen bu numarayı arayınız: 05574 601– 600. 



08 Kim test olmayacak?
• Covid 19 hastalığına işaret eden semptomları olan kişiler 

(bu durumda lütfen 1450 sağlık hattını arayınız),
• Başka bir sebepten dolayı raporlu olan kişiler, 
• Son üç ayın içinde pozitif test sonucu sebebiyle

izolasyona girmiş olan kişiler,
• Şu an pozitif olan veya pozitif test edilmiş bir kişiye teması 

sebebiyle izolasyonda olan kişiler,
• Şu an karantinada veya izolasyonda olan kişiler,
• Zaten bir PCR testi için randevusu olan kişiler,
• Hastane de bulunan hastalar, huzur ve bakım evi sakinleri,
• 6 yaş altında çocuklar.

12 Pozitif olmam ne anlama geliyor?
Bu durumda da SMS ile bilgilendirileceksiniz. Ayrıca 
derhal izolasyona girmeniz ve ayni gün saat 17.00’den 
sonra tekrar test istasyonuna gelmeniz istenecektir. 
Teşhisten emin olmak için ayrıca PCR testi 
uygulanacaktır.  

13 Negatif olmam ne anlama geliyor?
Bu, örnek alınma anında SARS-CoV-2 virüsü ile enfekte 
olmadığınız anlamına geliyor. Negatif bir sonuç sadece bir anı 
değerlendirir. Lütfen yine de korunma tedbirlerine maske 
takarak, mesafe koruyarak ve ellerinizi dezenfekte ederek 
uyunuz.  

14 Daha fazla bilgiyi nerede
bulabilirim? 

www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet internet adresinden 
daha fazla bilgiye ve kayıt formuna ulaşabilirsiniz. Test 
kampanyası hakkında temel bilgilere 05574 601– 600 
numaralı bilgi hattından da ulaşabilirsiniz. 

KORONA TESTİNE HIZLI VE BASİT BİR 
ŞEKİLDE ONLİNE VEYA TELEFONLA KAYIT 
OLUN: 

www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet 

09 Teste yanımda ne getirmeliyim?
Geçerli bir fotoğraflı kimlik ve kayıtta onay olarak elde 
ettiğiniz şifre (QR Code). Şifrenizi çıktı olarak veya 
telefonunuzda dijital olarak gösterebilirsiniz. 

10 Test ne kadar sürüyor?
Test sadece birkaç dakika sürüyor. 

11 Test sonucunu ne zaman ve nasıl
öğreneceğim? 

Test sonucu yaklaşık bir saat sonra SMS ile bildirilecektir. 
Ayrıca sonucu 05574 601- 600 hatlı telefon numarasından 
öğrenmek mümkündür. 
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