Anexă Autoevaluare

Autoevaluare calificată a prezenței unui autotest antigen negativ pentru detectarea virusului
SARS-CoV-2
Testul a fost efectuat fără supravegherea unui expert.
Persoana testată:
…………………………….…………………………………………………………..
Nume, prenume

…………………………………………………………………………………...……
Adresă principala (Strada, numărul casei, codul poștal, orașul, țara)

…………………………………………………………………………………..……
dacă este cazul, adresa reședinței actuale

…..……………………………………………………………………………………
Data de naștere

…………………………………………………………………………………………
Numărul de telefon

…………………………………………………………………………………………
Adresa de e-mail

Autotestul antigenului coronavirusului:
Test:

............................................................................................
Numele testului

Producător:

............................................................................................
Numele producătorului

Data și ora testării:

............................................................................................

Rezultatul testului a fost "negativ".
Vă asigur că aceste informații sunt adevărate și complete.
…………………………………………….
Data și semnătura persoanei testate
Dacă persoana testată este minoră: data și semnătura tutorelui legal
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Informații importante în cazul unui rezultat pozitiv al testului după un autotest fără
supravegherea unui expert:

•

Sunteți obligat să faceți imediat un test PCR la un medic sau la un centru de testare.

•

Până când rezultatul este acolo, trebuie să rămâneți acasă și să vă izolați. Părăsiți
apartamentul sau casa numai în caz de urgență medicală sau de altă natură.

•

Familia dumneavoastră ar trebui să își reducă contactele. Dacă testul PCR confirmă
infecția (adică este pozitivă), se aplică reglementările pentru persoanele care au
testat pozitiv:
◦ Trebuie să vă raportați la departamentul de sănătate.
◦ Respectați izolarea timp de 14 zile după testare.

◦ Inițiați segregarea imediată a familiei.
Puteți găsi mai multe informații în decretul general privind segregarea persoanelor de contact
din categoria I, a suspecților și a persoanelor care s-au dovedit pozitive pentru coronavirus în
districtul sau în orașul dvs.
•

Dacă testul PCR nu confirmă infecția (adică este negativă), obligația de carantina
este ridicată imediat. Spuneți-i și familiei.

Notificare privind protecția datelor:
Depunerea autotestelor antigenului pentru detectarea virusului SARS-CoV-2 care trebuie
efectuat acasă este înregistrată și documentată de școală cu confirmarea de primire.
Documentația este imediat ștearsă sau distrusă atunci când a fost consumat numărul de
autotestări date aici.
Școala este responsabilă pentru prelucrarea datelor. Aceasta îndeplinește drepturile
persoanelor vizate în conformitate cu articolul 13 alineatul 2 din Regulamentul general al UE
privind protecția datelor - GDPR (dreptul la informații, corectare, ștergere, restricționarea
prelucrării). Dreptul la portabilitatea datelor (articolul 20 GDPR) și dreptul de a obiecta
(articolul 21 GDPR) pot fi revendicate împotriva persoanei responsabile. Reclamațiile privind
prelucrarea datelor pot fi depuse la persoana responsabilă, împuternicitul de protecția datelor
al persoanei responsabile sau împuternicitul de protecția datelor din Sachsen-Anhalt.
Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din școală pot fi obținute de la
școală.
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