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Bir PoC antijen testi yapılması konusunda rıza beyanı 

Bir PoC antijen testi için test edilecek kişinin onayı ve bunun yanı sıra antijen testi ve 
sonuçları ile bağlantılı verilerin işlenmesine onay vermesi şarttır.  
 
             
Soyadı, Adı  Doğum Tarihi 

      
Adres 

 
SARS-CoV-2 antijen hızlı testleri, aşağıdaki kurumun eğitimli personeli tarafından   
 

Johanniter-Unfall-Hilfe - RV Rhein-Main - Testzentrum Bad Nauheim, Frankfurter Str. 
Test gerçekleştiren kurumun adı ve adresi 

yerine getirilmektedir.  

Yukarıda belirtilen, test edilecek kişi için aşağıdakiler geçerlidir:  

 Kan hastalığı: Sürüntünün sadece boğaz / ön burun kemiği bölgesinden alınması 
gereklidir. 

 Kanın pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar alıyor (örn. Marcumar, ASS): Sürüntünün  
sadece boğaz / ön burun kemiği bölgesinden alınması gereklidir. 

 Diğer nazofarengeal kısıtlamalar: Sürüntünün sadece boğaz / ön burun kemiği 
bölgesinden alınması gereklidir. 

 Var olan herhangi bir hastalık veya kısıtlama YOK: Sürüntünün burun ve/veya boğaz 
bölgesinden alınması mümkündür 

 
Rıza Beyanı 

İşbu belge ile PoC Antijen testi yapılmasını onaylıyorum. Test yapılması, riskleri ve veri 
gizliliği bilgileri hakkında bir bilgilendirme görüşmesinde bilgilendirildim ve her şeyi 
anladığımı beyan ederim. Arka sayfadaki veri gizliliği bilgilerini dikkate aldım. Test işlemi 
bir şirketin görevlendirmesi sonucunda gerçekleşiyorsa, ayrıca test sonucunun 
görevlendirene (işverenim) sunulmasını da onaylıyorum. 
 
Bu onay pandeminin sonuna kadar geçerlidir. Onayımı her zaman, gelecek için etkili olacak 
şekilde iptal edebilirim. Onayın geri alınması ile onaydan geri almaya kadar gerçekleşen 
işlemlerin yasallığı etkilenmez (Madde 11 paragraf. 3 DSG-EKD). 
İptal beyanı, yukarıda adı geçen test yapan kuruma yönlendirilmelidir. 
 
 
             
Şehir, Tarih  Test edilecek kişi/ yasal vekilinin imzası 
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Bir PoC antijen testi yapılması konusunda bilgi 
 

Antijen testleri nedir?  
PoC antijen testleri, akut enfeksiyonların tespit edilmesine yarar. Koronavirüs SARS-CoV-2’nin doğrudan tespit 
edilmesini sağlarlar. Mevcut bilinen PCR testlerine karşılık, kısa sürede bir test sonucu verirler. Bir PoC antijen testi için 
ağız, boğaz, burun-boğaz veya ön burun kemiği bölgesinden bir sürüntünün test çubuğuna verilmesi gerekir. Örnekte 
SARS-CoV-2 mevcutsa, virüsün protein bileşenleri test şeridi ile reaksiyon gösterir ve şerit üzerinde bir renk değişimi 
belirgin hale gelir. PoC Antijen testinin kolay kullanımı, testin laboratuvar dışında da gerçekleştirilmesine olanak sağlar. 
Ancak PoC Antijen testleri, PCR testinden daha az sensitiftir (hassas), bu nedenle bir PoC Antijen testinin pozitif sonuç 
göstermesi için daha fazla bir virüs miktarı gereklidir. Bunun anlamı, bir negatif test sonucunda SARS-CoV-2 
enfeksiyonunun tamamen yadsınamayacağı ve kişinin hiç enfekte olmadığı halde pozitif bir sonuç gösterilebileceğidir. 
Bir PoC Antijen testi ile yüzde 100’lük bir güvenirlik sağlanamasa da, bunlar bize asemptomatik, muhtemelen enfekte 
edici kişileri tanımlama ve uygun önlemler ile virüsün bulaşmasını önlememize yardımcı olur. 
Bu test bir doktor teşhisi ve doktor tedavisinin yerine geçmez. Soğuk algınlığı semptomlarınız ve ateşiniz varsa aile 
hekiminiz ile bağlantı kurun. 
 

Test nasıl gerçekleştirilir?  
Şu anda mevcut PoC antijen testleri; ağız, boğaz, burun-boğaz veya ön burun kemiği bölgesinden bir sürüntünün 
alınmasını gerektirir. PoC Antijen testlerinin sürüntü alımı ve test değerlendirmesi, bunun için özel eğitim almış 
çalışanlar tarafından kişisel güvenlik donanımları kullanılarak gerçekleştirilir. Yakl. 15 - 30 dakika içerisinde test sonucu 
okunabilir. Pozitif bir test sonucu durumunda, Sağlık Müdürlüğünü bilgilendirmekle yükümlüyüz. Gerektiğinde bununla 
bir PCR testi ve enfeksiyondan koruma yasasına istinaden bir izolasyon istenebilir.  
 

Testler gönüllülük esasına mı dayanmaktadır? 
Test işlemi sadece test olacak kişinin önceden onaylaması sonucunda gerçekleştirilir ve gönüllülük esasına 
dayanmaktadır.  
 

Sürüntü alınması risk doğurur mu? 
Açık ağız içerisinden sürüntü alınması durumunda bir öğürme refleksi hissetmeniz mümkündür. Burundan sürüntü 
alınması sırasında burun mukozası, test çubuğunun sokulması sonucunda hafifçe tahriş edilir. Burun mukozasında hafif 
yaralanmalar olması olasılığı vardır. Bir hastalığı olan veya kan pıhtılaşmasını önleyici ilaç alan kişilerde bu nedenle 
sadece açık ağız üzerinden veya ön burun kemiği bölgesinden sürüntü alımı gerçekleştirilir.  
 

Veri güvenliğinin koruması 
Verilerinizi pandeminin kontrol altına alınması amacıyla toplar ve işleriz. Test işlemi çalışma alanında 
gerçekleştiriliyorsa, işvereniniz bu konuda bizimle bir sözleşme yapmıştır. Verilerinizin toplanması ayrıca faturalama ve 
kontrol amacıyla gerçekleştirilir. İşlemenin yasal dayanağı sizin onayınızdır (madde 6 no 2 ile bağlantılı olarak madde 
13 paragraf 2 no 1 DSG-EKD).  
 
Test işlemi için kişisel verilerin sağlık verileri ile birlikte işlenmesi gereklidir. Bu durumda sizden şu bilgileri toplarız: 

• Test edilecek kişinin soyadı ve adı 
• İletişim verileri,  
• Önceden var olan hastalıklar, 
• Test zamanı ve 
• Test sonucu  
• Pozitif bir test durumunda ayrıca: Cinsiyet, olası enfeksiyon kaynağı ve olası enfeksiyonun gerçekleştiği yer 

(madde 6 no 1 DSG-EKD ile bağlantılı olarak madde 9 IfSG)  
Pozitif bir test sonucu durumunda kişisel verilerinizi Sağlık Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüyüz (madde 8 paragraf 1 
DSG-EKD ile bağlantılı olarak madde 8 paragraf 1 no 5 IfSG). Test işlemi, çalışma ortamında gerçekleştirildiği takdirde, 
test sonucunuzu onayınıza istinaden ayrıca bizi görevlendiren işvereninize de bildiririz (madde 6 no 2 DSG-EKD). 
 

Kişisel veriler, toplandıkları amaçların yerine getirilmeleri için artık ihtiyaç duyulmadıklarında ve aksine herhangi bir 
saklama yükümlülüğü yoksa silinir.  
 

Veri güvenliğinin korumasından sorumlu Regionalverband Rhein-Main, Berner Straße 103-105, 60437 Frankfurt 
 

Veri gizliliği soruları konusunda yetkili işletme veri koruma görevlisine Landesverbandes Hessen, Rheinland-Pfalz, Saar, 
e-posta yolu ile datenschutz.hrs@johanniter.de başvurabilirsiniz. 
 

Bilgi edinme hakkına sahipsiniz (madde 19 DSG-EKD), düzeltme hakkına sahipsiniz (madde 20 DSG-EKD), silme 
hakkına sahipsiniz (madde 21 DSG-EKD), işlemenin sınırlandırılması hakkına sahipsiniz (madde 22 DSG-EKD), 
kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz hakkına sahipsiniz (madde 25 DSG-EKD) , veri iletilebilirliği hakkına sahipsiniz 
(madde 24 DSG-EKD, kullanılabilir olması durumunda), denetleme makamına şikayet etme hakkına sahipsiniz 
(Adres: Alman Protestan Kilisesinin veri koruma görevlisi, Berlin şubesi Invalidenstraße 29, 10115 Berlin, Tel. +49 
(0)30-2005157-0, ost@datenschutz.ekd.de.) 
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