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Kendi kendine korona testine yönelik bilgiler       Güncellik: 3 Nisan 2021 

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

Kendi kendine test hijyen, mesafe ve 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. 

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 nerede 

uygulanabilir? 

 Kendi kendine testler İsviçre’de sadece eczanelerde ve sağlık sigortası 

kartı ibraz edilerek temin edilmektedir.  

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 30 gün içinde kişi başına maksimum 5 kendi kendine testi 

karşılar. Öncesinde alınmaları (örn. tatil için) mümkün değildir, 30 gün 

içinde 5 testten daha az test alınmışsa sonradan alınması da mümkün 

değildir. 

Masraflarını karşılayarak 5’ten fazla 

kendi kendine test alabilir miyim? 

 Hayır, ilk aşamada 30 gün içinde kişi başına sadece 5 kendi kendine test 

mevcuttur.  

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 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.  

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 veya belirsizlikler için eczaneniz yanınızdadır.       

Eczanenin damgası 


