ضمیمه تاییدیه
تاییدیه در مورد وجود جواب منفی تست آنتی ژن برای تشخیص ویروس کرونا ) ( SARS-CoV-2
این تست بدون نظارت توسط شخص متخصص انجام شده است.
فرد مورد آزمایش :
…………………………….…………………………………………………………..
نام خانوادگی نام:

………………………………………………………………………………………...
آدرس محل زندگی اصلی ( خیایان ،شماره خانه ،کدپستی ،شهر ،کشور):

………………………………………………………………………………………..
آدرس محل سکونت کنونی( درصورت لزوم):

………………………………………………………………………………………..
تاریخ تولد:

…………………………………………………………………………………………
شماره تلفن:

…………………………………………………………………………………………
ایمیل:

تست خودآزمایی آنتی ژن کرونا ویروس
تست:

............................................................................................
نام تست

تولیدکننده:

............................................................................................
نام تولیدکننده

تاریخ /زمان تست............................................................................................ :

نتیجه آزمایش "منفی" بود.
من به شما اطمینان می دهم که این اطالعات درست و کامل است.

…………………………………………….
تاریخ  ،امضای فرد مورد آزمایش
اگر فرد مورد آزمایش زیر سن قانونی باشد :تاریخ  ،امضای سرپرست قانونی
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تذکرات مهم در صورت مثبت بودن نتیجه تست پس از تست خودآزمایی بدون نظارت متخصص:
• شما موظف به انجام سریع تست  PCRتوسط پزشک یا مرکز آزمایش هستید
•

تا زمان رسیدن نتیجه  ،باید در خانه بمانید و خود را منزوی کنید .فقط در موارد پزشکی یا سایر موارد اضطراری،
آپارتمان یا خانه خود را ترک کنید.

•

بستگان و هماتاقیهای شما (خانواده  ،آپارتمان مشترک) باید ارتباطهایشان را کم کنند .اگر آزمایش  PCRعفونت
را تأیید کند (یعنی نتیجه تست مثبت است)  ،مقررات زیر برای افرادی که آزمایش مثبت داشتند اعمال می شود.
 oشما باید به اداره بهداشت ( )Gesundheitsamtگزارش دهید.
 oشما باید  ۱۴روز انزوا(قرنطینه) را از زمان آزمایش پیروی کنید.
 oشما باید جدایی فوری هماتاقی ها را شروع کنید.
شما می توانید اطالعات بیشتری را در دستورالعمل عمومی در مورد تفکیک ارتباط اشخاص
گروه  ، ۱از افراد مشکوک و مبتال به ویروس کرونا در منطقه یا شهر خودتان  ،پیدا کنید.

•

اگر آزمایش  PCRعفونت را تأیید نكرد (یعنی نتیجه تست منفی است)  ،بالفاصله تعهد انزوا (قرنطینه) برداشته
می شود .هم اتاقیهایتان را هم در جریان بگذارید.

اطالعیه حفاظت از داده ها:
ارسال تست خودآزمایی های آنتی ژنی انجام شده در خانه برای تشخیص ویروس  SARS-CoV-2با تأیید دریافت توسط مدرسه،
جمع آوری و مستند می شود .با اتمام تعداد تست های خودآزمایی ارائه شده  ،اسناد بالفاصله حذف یا از بین می روند.
مدرسه وظیفه پردازش اطالعات را بر عهده دارد .این با حفاظت از داده های اتحادیه اروپا  DGSVOمطابقت دارد (حق
اطالعات  ،اصالح  ،حذف  ،حقوق اشخاص مطابق با بند  13ماده از مقررات اساسی  ،محدودیت پردازش).
حق قابلیت جابجایی داده ها (ماده  )DSGVO 20حق اعتراض (ماده  )DSGVO 21می تواند علیه شخص مسئول ادعا شود.
شکایات مربوط به پردازش داده ها می تواند نزد شخص مسئول  ،افسر محافظت از اطالعات فرد مسئول یا افسر حفاظت از داده
ایالتی در زاکسن-آنهالت ارائه شود.
اطالعات تماس با مسئول حفاظت از داده های مدرسه را می توان از مدرسه دریافت کرد.
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