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Sıkça sorulan sorular 

1. FAQ DSÖ? 

Hızlı-Test 
hizmetinden kim 
faydalanabilir? 

Viyana’da yaşayan (ana ikamet adresi veya yan ikamet 
yeri) veya Viyana’da çalışan, geçici olarak Viyana’da 
bulunan veya Viyana’da okula giden tüm kişiler.  

Çocuklar da test 
yaptırabilir mi?  

6 yaşından küçük çocuklara test yapılmamaktadır. 6 yaş 
üzeri çocuklar, velileri arzu ederse, test yaptırabilirler.   

Akut semptomlar 
mevcut olsa dahi, 
Hızlı-Testi yapmak 
mümkün mü? 

Akut semptomlarınız olduğunda, otoparkımızın içerisindeki 
Test-Caddesini kullanmanızı rica ediyoruz, çünkü bu 
durumda toplu taşımalarla gelmiş olmuyorsunuz. Bu işlem 
için kayıt ve randevu rezervasyonu gereklidir. 

Hizmet sunulduğu 
müddetçe, test 
işlemini birkaç kez 
yapmak mümkün 
mü? 

Test işlemini birkaç kez yapmanız mümkündür, fakat her 
gün ancak 1 sefer test yapabilirsiniz.  

Test yaptırmak için 
geldiğimde, 
yanımda köpeğimi 
de getirebilir miyim? 

Walk-In’de (yürüyerek giriş) maalesef köpekler yasaktır. 
Köpeğinizi de yanınızda getirmek istiyorsanız, lütfen bir 
randevu rezervasyonu yapınız ve Drive-In (arabalı giriş) 
bölümünden giriniz. 
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Sıkça sorulan sorular 

2. FAQ GIBI? 

Hızlı-Test öncesi kayıt 
yapmak gerekli midir? 

Hızlı-Test-Caddesi için HER BİR KİŞİ İÇİN ayrı bir 
online-kayıt (internet) gereklidir – test edilecek her bir 
kişinin kendine ait bir QR-Kodu (karekod) olmalı! Ayrıca 
bir randevu rezervasyonu da gereklidir. 

Randevu için 
rezervasyon yapmak 
gerekiyor mu? 

Evet, randevu rezervasyonuna ihtiyacınız var. Bu 
rezervasyonu internet sayfası üzerinden veya 1450 
numaralı hattı arayarak gerçekleştirebilirsiniz. Lütfen 
unutmayınız ve dikkate alınız ki, ayrıca HER BİR test 
edilecek KİŞİNİN kendi kaydı ve rezervasyonu, yani 
böylece kendi QR-Kodu olmalıdır. 

Tüm aile fertlerimi 
ayrıca tek tek mı 
kaydetmem gerekir? 

Her bir kişi ayrı olarak kendi adına kaydedilmelidir ve 
kendisine bir QR-Kodu (karekod) verilir. Fakat randevu 
rezervasyonu için, tek bir kişi üzerinden 
rezervasyonların yapılması ve termin alınması 
mümkündür, sadece ek olarak kaç kişinin test yapmaya 
geleceğini rezervasyon yaparken bildirmek gerekir.  

Önceden online 
(internet) üzerinden 
kayıt yapamazsam ne 
olur? 

Termin/randevu rezervasyonu için lütfen 1450 numaralı 
hattı arayınız ve bir randevu ayarlayınız. Ön kaydınızı 
kendiniz yapamıyorsanız eğer, örneğin: internet 
bağlantınız olmadığından, size hizmet alanımızda 
yardımcı olabiliriz - fakat bu durumda yine bekleme 
süreleri oluşabilir. Test işlemi bittikten sonra, negatif bir 
test sonucu mevcut ise, test sonucunuzla ilgili size bir 
onay belgesi verilecektir. Bu test sonucu 24 saat 
geçerlidir. 

Nerede test yaptırmak 
mümkün? 

Austria Center Vienna'da test yaptırmak için iki seçenek 
mevcut:  
 
Semptomsuz olan ve toplu taşıma yoluyla veya 
yürüyerek gelen kişiler için, üstü kapalı ön meydanda 
birkaç Test-Caddesi mevcut. Bunun için önceden kayıt 
yapmalısınız.  
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Şahsi otomobilleriyle gelen semptomlu (veya 
semptomsuz) kişiler için otoparkta (araçların azami 
yüksekliği 2 metre!) 4 farklı Test-Caddesi mevcuttur. Bu 
hizmet için kayıt gereklidir. 
 
Adres her iki durum için: 1220 Wien, Bruno-Kreisky-
Platz 1 
 

Test hizmetinin ücreti 
nedir? Test ücretsizdir.  

Test sürecinde şahsi 
bilgileri vermek zorunlu 
mudur? 

Evet, test yapmak için online-ön kayıt (internet 
üzerinden) gerekli ve adınızı-soyadınızı, sigorta 
numaranızı, irtibat bilgilerinizi, e-mail adresinizi, 
cinsiyetinizi, yaşınızı ve cep telefon numaranızı (test 
sonuçlarını elektronik yoldan almak için) bildirmelisiniz. 
Bunun dışında ayrıca bir randevu rezervasyonu 
yapmalısınız. 

Hızlı-Test işlemi ne 
kadar sürüyor? 

Tıbbi test personeli tarafından sürüntü çubuklarıyla 
alınan örneklerden başlayarak test sonucu elde edilene 
kadar takriben 15 dakika geçmektedir. Fakat fazlasıyla 
kalabalık durumlarda, Test-Caddelerinde bekleme 
süreleri oluşabilir. 

Negatif bir test sonucu 
durumunda resmi bir 
onay belgesi veriliyor 
mu? 

Test sonucu Hızlı-Test-Caddesinin son durağında tekrar 
denetlenir ve negatif bir test sonucu olduğu takdirde, 
sms yoluyla veya kâğıt evrak şeklinde size resmi bir 
onay belgesi verilir. Bu negatif test sonucu 24 saat 
boyunca geçerlidir. 

Pozitif bir test sonucu 
durumunda, ne 
yapılıyor? 

Bu durumda derhal tıbbi sağlık uzman personeli 
tarafından karşılanacaksınız ve size ayrıca PCR-Testi 
(altın standart) yapılır. PCR testi gerçekleştirildikten 
sonra, resmi makamlar tarafından size sorular 
sorulacaktır ve şahsınız adına bir resmi bildirim bilgisi 
verilecektir. Ardından doğrudan evde karantinaya 
girmelisiniz. Bazı istisnai durumlarda, PCR test ile 
antijen testi arasında farklı sonuçlar elde edilebilir, fakat 
her halükârda PCR test sonucu karantina sürenizi 
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belirleyen unsurdur. Bu nedenle test sonrasında size 
posta yoluyla resmi bildiri (Bescheid) iletilecektir.   
 
Daha ayrıntılı bilgilere 
www.verbrauchergesundheit.gv.at adresinden 
ulaşabilirsiniz. 

Hızlı-Test-Caddesine 
ulaşmak için hangi 
olanaklar mevcut? 

İki seçenek mevcut: Toplu taşıma ile (U1 
Kaisermühlen/VIC durağı) ve yürüyerek ön meydana 
gelebilirsiniz, ya da şahsi otomobiliniz ile Austria Center 
Vienna'nın otoparkına. 

Test yapmak için 
yanımda ne 
getirmeliyim? 

Test yaptırmak için yanınızda QR-Kodu, randevu 
rezervasyon onayını, Ağız-Burun-Koruma-Maskesi, 
fotoğraflı bir resmi kimlik (örneğin: pasaport, fotoğraflı 
e-kartınz) ve hizmet alanımızda kaydınızı tamamlamak 
gerekirse, bir cep telefonu getirmelisiniz. 

Boğazdan sürüntü 
alınarak da test 
yapılabilir mi?  

Genel olarak Hızlı-Test prosedüründe burundan sürüntü 
alınır. Bu sizin için mümkün olmazsa eğer, başka bir test 
caddesine giderek, gargara test prosedürüyle test 
yaptırabilirsiniz.  

QR-Kodu (karekod) 
diğer test yerleri için de 
geçerli midir?  

Evet, QR-Kodu (karekod) tüm test caddeleri için 
geçerlidir. 

Test hakkında bilmek 
istediklerim var 
(markası, 
sensitivitesi/hassasiyeti, 
spesifikası/özelliği)? 

Kullanılan test MedSan SARS-CoV2-Antijen testidir. 
Test hakkında daha ayrıntılı bilgilere lütfen üreticinin 
internet sayfasından başvurunuz.  

 

  

http://www.verbrauchergesundheit.gv.at/
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Sıkça sorulan sorular 

3. FAQ NE ZAMAN VE NE IÇIN?

Dışarı çıkma kısıtlaması 
olmasına rağmen, hızlı-
test-caddesine test 
yaptırmaya gidebilir 
miyim? 

Evet. Bu testlere katılım  "günlük hayatın şahsi 
ihtiyaçlarını giderme" kuralına aittir ve sokağa çıkma 
kısıtlamalarına dahil değildir. 

Bu hızlı-test hizmeti ne 
kadar süreliğine 
sunulacaktır? 

Bu hizmet muhtemelen tüm kış boyunca mevcut 
olacaktır.  

Bu Hızlı-Test hizmeti 
kim tarafından 
uygulanıyor? 

Viyana Şehri Belediyesi ve Arbeiter Samariter Bund iş 
birliği ile sunuluyor bu hizmet. Austria Center Vienna 
bu işlem için ön meydanını kullanıma sağladığı gibi, 
Test-Caddesi lojistiğini ve sonbaharda gerçekleştirmiş 
olduğu Hızlı-Test-Pilot-Projesinden edinilen 
tecrübelerini de hizmete sunuyor.    

Ülkeye girişimden sonra 
karantinadan çıkmak 
için (serbest-olma-
testi/freitesten) bu test 
hizmetini kullanabilir 
miyim?  

Karantinadan çıkmak için serbest-olma-testi 
(freitesten) yapmak ancak ülkeye girdikten sonra en 
erken 5. günden itibaren mümkündür ve bir antijen test 
prosedürü veya bir PCR-test prosedürü ile negatif 
sonuç alarak geçerli olur.   

Başka ülkelere giriş 
yapılırsa, bu test geçerli 
olacak mı? 

Bu durum giriş yaptığınız ülkeye bağlıdır. Federal 
Avusturya’nın Avrupa ve Uluslararası İşleri Bakanlığı bu 
konu ile ilgili her bir ülke için gerekli bilgileri 
sunmaktadır. Daha ayrıntılı bilgilere www.bmeia.gv.at 
adresinden ulaşabilirsiniz.

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/laender/
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Semptomlar olmasa 
dahi, neden hızlı-testi 
yapmak gerekir?  

Yüksek oranda katılım faydalı ve anlamlıdır, çünkü 
asemptomatik, yani semptomları olmadan hastalığı 
atlatan kişiler bazen bulaştırıcı olabiliyorlar ve böylece 
onlar da belirlenerek, enfeksiyon zincirini kırmak 
mümkün oluyor. 
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