
HIZLI ANTİJEN COVID TESTİ DENEYİ 

Sevgili ebeveyn/bakıcı ve öğrenciler,  

Kolejimizin hızlı antijen testi kullanımının araştırılacağı bir deneye katılmak üzere seçildiğini 
sizlere duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu test, laboratuvardan test sonucunun 
beklenmesine gerek kalmadan yaklaşık 15 dakika içinde kişide COVID-19 olup olmadığını 
belirlemeye yardımcı olmaktadır. 27 Ekim tarihine kadar 7 ila 10. Sınıf öğrencilerinin ailelerinden 
çalışmaya ilişkin niyet beyanı almak istiyoruz. Deneyin Kasım ayının ilk haftasında başlaması 
bekleniyor.  

Deney, hızlı antijen testleriyle evde günlük olarak kendi kendilerine COVID-19 testi yapan 
kişilerin deneyimlerini araştırmak amacıyla Doherty Institute öncülüğünde yapılacaktır. Çalışma 
Doherty Institute tarafından Victoria Sağlık Bakanlığı adına yürütülmektedir. Evde yapılan hızlı 
antijen testleri diğer ülkelerde kullanılmak üzere onaylanmış olmakla birlikte Avustralya’da 
henüz değerlendirmeye alınmamıştır. Çalışma, COVID-19 pandemisi sırasında hızlı antijen 
testlerinin rolü ve kişilerin kendi kendilerine günlük testler yapabilmesi için ne tür bilgi, kaynak ve 
desteğe ihtiyaç duyduklarının belirlenmesi açısından faydalı bilgiler sağlayacaktır.  

 Çalışma şunları içerecektir:  

● 14 gün boyunca günlük nazal sürüntü örneği toplanması ve kişinin kendi kendine hızlı 
antijen testi yapması 

● Günlük hızlı antijen test sonucunu yüklediğinizde kısa bir anketin cevaplanması ve 14 
günlük test süresi tamamlandığında daha uzun bir anketin cevaplanması 

● 3 farklı günde sizden (laboratuvar testi için) tükürük sürüntüsü toplamanız istenecektir 

Katılmak istemeniz halinde zoom üzerinden bir çalışma onay toplantısına katılmanız gerekecek 
ve ardından, onay vermeniz halinde eve götürmeniz için size bir çalışma paketi temin 
edilecektir.   

Çalışma paketinde şunlar yer alacaktır:  

● hızlı antijen test kitleri;  
● numunelerin nasıl toplanacağını, testin nasıl yapılacağını ve sonuçların nasıl 

okunacağını açıklayan eğitimsel materyaller,   
● Üç adet tükürük sürüntüsü ve numune toplama talimatları.  

Mobil uygulamaları indirmek ve test sonuçlarını yüklemek için akıllı bir cihaza sahip olmanız ve 
anketleri tamamlamak için internet erişiminizin olması gerekmektedir. 

Hızlı antijen testinin pozitif çıkması halinde sizden en kısa süre içinde bir PCR COVID-19 testi 
yaptırmanız ve test sonucu teyit edilene kadar kendinizi tecrit etmeniz istenecektir.   



Anketlerin elektronik olarak gönderilmesi için sizden birtakım kişisel bilgiler toplanacak olup, bu 
bilgiler COVID-19 vakası ve iletişim yönetimiyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığına temin edilecektir. 
Çalışmanın sonunda sizinle ilgili kişisel olarak tanımlayıcı tüm bilgiler çalışma veri tabanından 
silinecektir. 

Bu çalışma Royal Melbourne Hospital Beşerî Araştırma Etik Komitesi tarafından etik olarak 
onaylanmış olup, Eğitim ve Staj Departmanı Stratejik Araştırma Birimi tarafından onaylanmıştır.   

Çalışmaya katılmak istemeniz halinde lütfen 27 Ekim Çarşamba tarihine kadar 
oğlunuzun/kızınızın kampüsündeki resepsiyon ile iletişime geçin.  
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Saygılarımla, 
 
Jeff Mulcahy 
Kolej Müdürü 


