
Değerli öğrenciler, 

 

COVID-19 hızlı antijen testinizin POZİTİF çıkması durumunda aşağıdaki adımları izlemeniz gerekiyor: 

 

Eğer Kampüste yaşıyorsanız; 

 

 Hızlı Covid-19 Antijen test sonucunuz pozitif sonuçlanmışsa hemen en yakın KKTC Devlet 

veya özel hastanelerine giderek PCR testi yaptırmalısınız.  

 PCR test sonucunuz çıkana kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek izole 

olmalısınız. 

 PCR test sonucunuzun da POZİTİF çıkması durumunda, ders hocalarınızın erişebilmesi için 

sonuç belgenizi  https://intranet.ncc.metu.edu.tr/covid19_test_bilgisi.php  veri tabanına 

yüklemelisiniz.  

 Veri tabanına yüklediğiniz pozitif PCR test sonucunuz CET ortamında ilgili akademisyenler 

tarafından görünür olacağından, ayrıca bir sağlık raporu almanıza gerek kalmayacaktır. 

 Yurtlarda ayrılacak olan özel kısımlarda karantina süreciniz başlayacaktır. 

 Karantina süreciniz KKTC Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğunda ve belirlediği güne kadar 

devam edecektir.  

 Acil durumlarda KKTC Sağlık Bakanlığı ücretsiz Covid-19 hattı 1102 veya 0533 878 10 30 

telefon numaralarını arayabilirsiniz. 

Eğer Kampüs dışında yaşıyorsanız; 

 Hızlı Covid-19 Antijen test sonucunuz pozitif sonuçlanmışsa hemen en yakın KKTC Devlet 

veya özel hastanelerine giderek PCR testi yaptırmalısınız.  

 PCR test sonucunuz çıkana kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek 

evinizde izole olmalısınız. 

 PCR test sonucunuzun da POZİTİF çıkması durumunda, ders hocalarınızın erişebilmesi için 

sonuç belgenizi  https://intranet.ncc.metu.edu.tr/covid19_test_bilgisi.php  veri tabanına 

yüklemelisiniz.  

 Veri tabanına yüklediğiniz pozitif PCR test sonucunuz CET ortamında ilgili akademisyenler 

tarafından görünür olacağından, ayrıca bir sağlık raporu almanıza gerek kalmayacaktır. 

 Karantina süreciniz KKTC Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğunda ve belirlediği güne kadar 

devam edecektir. 

 Acil durumlarda KKTC Sağlık Bakanlığı ücretsiz Covid-19 hattı 1102 veya 0533 878 10 30 

telefon numaralarını arayabilirsiniz. 
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Dear Students, 

If your Covid-19 rapid antigen test result is POSITIVE, please take the following steps: 

If you live on Campus; 

 

 If your rapid Covid-19 Antigen test result is positive, you should immediately go to the 

nearest TRNC State or private hospitals and have a PCR test. 

 You should isolate and observe the mask wearing, hygiene and distance rules until you 

obtain your PCR test result. 

 If your PCR test result is also POSITIVE, you must upload your result document to the 

https://intranet.ncc.metu.edu.tr/covid19_test_bilgisi.php  database for your course 

instructors to access. 

 Since your positive PCR test result will be visible to the relevant instructors on the CET, 

you will not need to obtain a health report. 

 Your isolation process will begin in the separate/private parts of the dormitories. 

 Your quarantine process is under the responsibility of the TRNC Ministry of Health and 

will continue until the day determined by the TRNC Ministry of Health. 

 In case of emergency, you can call the TRNC Ministry of Health free Covid-19 hotline 

1102 or 0533 878 10 30 phone number. 

 

If you are living off campus; 

 

 If your rapid Covid-19 Antigen test result is positive, you should immediately go to the 

nearest TRNC State or private hospitals and have a PCR test. 

 You should self-isolate in your home and observe the mask wearing, hygiene and 

distance rules until you obtain your PCR test result. 

 If your PCR test result is also POSITIVE, you must upload your result document to the 

https://intranet.ncc.metu.edu.tr/covid19_test_bilgisi.php   database for your course 

instructors to access. 

 Since your positive PCR test result will be visible to the relevant instructors on the CET, 

you will not need to obtain a health report. 

 Your quarantine process is under the responsibility of the TRNC Ministry of Health and 

will continue until the day determined by the TRNC Ministry of Health. 

 In case of emergency, you can call the TRNC Ministry of Health free Covid-19 hotline 

1102 or 0533 878 10 30 phone number. 
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