
22/ 2021في العام الدراسي  19-كوفيدذاتية منتظمة لتنفيذ تحاليل الموافقة على 

في حالة أطفال  ، أو الذي ينبغي فحصه ) موافقة الشخص  PCRالـ المستضد وتحليل ( 19-كوفيدالذاتية ل للتحاليليتطلب التنفيذ المنتظم  
تحاليلالذاتية للمستضد و  للتحاليل. تنطبق هذه الموافقة على التنفيذ المنتظم ولي األمر أو ولية األمر عاًما، من   14المدارس حتى سن 

 ، أيًضا لمعالجة البيانات التالية: PCRالـ  تحاليل، وفيما يتعلق ب2021/22الذاتية في المدرسة في العام الدراسي   PCRلـ ا
 يلتحق بهلتلميذ والفصل الذي لقب االسم األول و • ا
 (رقم الهاتف والبريد اإللكتروني)أولياء األمور االتصال ب   بيانات• 

)كورونا  تحليل دفتر (= الرقم الموجود على ملصق  التحليل• رقم أنبوب  

 التحليل• نتيجة 
فقط في حالة وجود نتيجة إيجابية في موقع  يتم من المختبر  تحليلبنتيجة ولي األمر أو  ة أو التلميذ بيانات التلميذ ربط حظة: مال

حذف نتائج المدرسة. التحليلالمدرسة. يتم إلى من وصولهم أسبوع  بعد
:19-لكوفيد الذاتية PCRالـ  تحاليلإجراء كيفية 

هو مياه  المضمضة ثانية. (سائل  30الفم لمدة بواسطة المضمضة في تفاعل البوليميراز المتسلسل في المدرسة  تحاليل• يتم إجراء 
 شرب ممزوجة بملح الطعام اآلمن للطعام). 

شخصية. [QR-Code]سريعة استجابة  ورقة الصقة بها رموز   ة ويتلقى كل طالبتلقى كل طالبت• 
الخاص   التحليلعلى أنبوب  [QR-Code] بلصق ملصق رمز االستجابة السريعة ة ويقوم الطالبقوم الطالبت، تحليل• مباشرة بعد كل 

 به (على غطاء األنبوب). 
خارج المدرسة الخاصة به.من • ال يمكن أن يتم التعيين المباشر لطالب معين 

سيتم تكليفهم بها. يرسل المختبر  مع المعلومات المتعلقة بالمدرسة التي  التحاليلإلى مختبر معتمد لتقييم  التحليل• يتم إرسال أنابيب 
اإلجمالي المدرسة تقريًرا بالعدد رموز للتحاليلإلى الموقع ويوضح في إجراؤها السريعةالتي تم التي تم [QR-Code]االستجابة

 . 19-كوفيدفيروس بشأنها على العثور 
. ة أو للطالبالمرتبطة بنتيجة إيجابية للطالب [QR-Code]االستجابة السريعة • يمكن للمدرسة تعيين كل رمز من رموز 

التحاليلعلى الفور من قبل المدرسة. يجب إبالغ نتائج ولي األمر و ة أو التلميذ إيجابية، فسيتم إبالغ التلميذ  التحليل• إذا كانت نتيجة 
للمادة الصحة وفقًا هيئة إلى األوبئة 1فقرة 3اإليجابية قانون  .النمساوي من

 . ة أو الطالبالطالبتحليل كورونا لدى -دفتر سلبية في  تحليلنتيجة  يتم تسجيل• 
 الذاتي على:  PCRلـ ا التحليلالتفاصيل حول يمكن العثور على مزيد من 

www.bmbwf.gv.at/allesspuelt
 على:  مستضدلالذاتي ل 19-كوفيد  تحليلتفاصيل يمكن االطالع على 

www.bmbwf.gv.at/selbsttest
على: الوزارة االتحادية للتعليم والعلوم والبحوث نطاق  في  المعلومات حول حماية البياناتمزيد من اليمكن العثور على  

www.bmbwf.gv.at/datenschutzschulen

اعالن الموافقة 

Einwilligung für die regelmäßige Durchführung von COVID-19-Selbsttests im Schuljahr 2021/22 - 
Arabisch



ال يمكن  واللقب)،  األول  (االسم   ..  ……  .…………………………………………………  ، عصل  او تأنا  لى  معي 
و الهاتف) (رقم …… …… .... …………………………

أوافق اإللكتروني)، البريد (عنوان أني…………………………………………………………. الذيأنأوعلى طفلي
عن عمره العائلة) 14يقل األول واسم (االسم .. …………………………………………………  عاًما،

o في مؤخرة األنف أو الحلق) مستضد (بدون مسحة لذاتي ل  19-كوفيد تحليلإجراء سيقوم ب \سأقوم
o الـ   تحليلبإجراء أو تنفيذ  سيقوم\سأقومPCR  تتم معالجة البيانات المذكورة أعاله  على أن ) وبواسطة المضمضةذاتي (ال  19-لكوفيد

 الذاتي في المدارس كما هو موضح أعاله.  التحليللغرض  
 ____________________ ، __________________   ______ ______________________

ولية األمر \ وليأو    ة او الطالبتوقيع الطالبالمكان والتاريخ  

 _____________________________________________

(بالحروف الالتينية المتقطعة) اسم 
الموافقة: إلغاء 

المستضد في   تحليلأو  PCRالـ  تحليلقة على أخذ عينات لبموجب قانون حماية البيانات وكذلك الموافالمعطاة يمكن إلغاء هذه الموافقة  
على قانونية اإلجراءات   م كتابي (عن طريق البريد أو البريد اإللكتروني أو الفاكس) في المدرسة. ال يؤثر إلغاء موافقتكبشكل أي وقت 

من المزيد إجراء لن يتم اإللغاء، وقت من البيانات. المدرسة.  الخاضعة التحاليلالسابقة ومعالجة في  لإللغاء
يتم االحتفاظ بها هناك. وسالذهاب إلى المدرسة. عند يرجى إعطاء طفلك إقراًرا موقعًا بالموافقة 


