[ختم المدرسة]
ارفاق اقرار االستالم
إقرار االستالم:
تسليم االختبارات الذاتية للمستضد للكشف عن فيروس  SARS-CoV-2في المنازل الخاص
أؤكد استالم إجمالي ___ من االختبارات الذاتية للمستضد للشخص التالي المراد اختباره:
االسم
عنوان السكن الرئيسي
(الشارع  ،رقم المنزل  ،الرمز البريدي  ،المدينة  ،البلد

العنوان ومكان وجوده الحالي  ،إن أمكن

تاريخ الوالدة
رقم الهاتف
عنوان البريد اإللكتروني
االختبار الذاتي لمستضد الفيروس التاجي  /االختبارات الذاتية لمستضد الفيروس التاجي مخصص لالختبار في األيام التالية:
تاريخ

أوافق على تقديم معلومات صادقة وكاملة حول وجود اختبار ذاتي سلبي للمستضد باستخدام التقييم الذاتي المؤهل بعد إجراء االختبار في
المنزل.
ال [ ]

نعم [ ]

في حالة كانت نتيجة االختبار إيجابية  ،ستجد معلومات مهمة حول كيفية المتابعة في الصفحة  2من هذا النموذج.

التاريخ  ،توقيع الشخص المخت َبر
إذا كان المخت َبر قاصرً ا :التاريخ  ،توقيع الولي الشرعي
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معلومات مهمة في حالة نتيجة االختبار اإليجابية بعد االختبار الذاتي دون إشراف خبير:
• مطلوب منك إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل ( )PCRعلى الفور عند طبيب أو طبيب
أن يتم تنفيذ مركز االختبار.
• حتى تتوفر النتيجة  ،يجب عليك البقاء في المنزل وعزل نفسك .ال تترك شقتك أو منزلك إال في حالة الطوارئ الطبية أو حاالت
الطوارئ األخرى.
• يجب على أقاربك وزمالئك في السكن (األسرة  ،الشقة المشتركة) تقليل اتصاالتهم .إذا أكد اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل
( )PCRالعدوى (أي إيجابية)  ،يتم تطبيق اللوائح الخاصة باألشخاص الذين ثبتت إصابتهم .أنت بحاجه إلى
 oيجب عليك إبالغ وزارة الصحة
 oيجب االلتزام بمدة  14يومًا من العزل عن االختبار
 oبدء الفصل الفوري بين رفقاء السكن
يمكنك العثور على مزيد من المعلومات في المرسوم العام بشأن الفصل بين األشخاص الذين يمكن االتصال بهم من الفئة األولى والمشتبه
بهم واألشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في منطقتك أو مدينتك الخالية من المقاطعة.
• إذا لم يؤكد اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل( )PCRالعدوى (أي أنه سلبي)  ،يتم رفع االلتزام بالعزل على الفور .دع زمالئك في
السكن يعرفون أيضًا.

إشعار حماية البيانات:
يتم تسجيل وتوثيق تقديم االختبارات الذاتية للمستضد للكشف عن فيروس  SARS-CoV-2الذي سيتم إجراؤه في المنزل من قبل
المدرسة مع إشعار االستالم .يتم حذف المستندات أو إتالفها فورً ا عند استخدام عدد االختبارات الذاتية الواردة هنا.
المدرسة مسؤولة عن معالجة البيانات .هذا يفي بحقوق موضوع البيانات وف ًقا للمادة  )2( 13من الالئحة العامة لحماية البيانات في
االتحاد األوروبي ( GDPR -الحق في المعلومات  ،والتصحيح  ،والحذف  ،وتقييد المعالجة).
يمكن تأكيد الحق في إمكانية نقل البيانات (المادة  20من القانون العام لحماية البيانات) والحق في االعتراض (المادة  21من القانون العام
لحماية البيانات) ضد الشخص المسؤول .يمكن تقديم الشكاوى المتعلقة بمعالجة البيانات إلى الشخص المسؤول  ،أو مسؤول حماية
البيانات للشخص المسؤول أو مسؤول حماية البيانات في والية ساكسونيا أنهالت.
يمكن الحصول على تفاصيل االتصال بمسؤول حماية البيانات بالمدرسة من المدرسة.
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