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رﺿﺎﯾت ﺑرای اﺟرای ﻣﻧظم ﺧودآزﻣﺎﯾﯽ ھﺎی  COVID-19در ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
22/2021
اجرای منظم خودآزمایی های ( COVID-19آزمایشات آنتی جن و  )PCRمستلزم رضایت شخص مورد آزمایش یا در مورد کودکان
مکتب تا سن  14سالگی  ،مستلزم به رضایت والدین یا سرپرست قانونی آنها است .این رضایت در مورد اجرای منظم خودآزمایی های
آنتی جن و خودآزمایی های  PCRدر مکتب در سال تحصیلی  22/2021و در رابطه با آزمایشات  ، PCRهمچنین برای پردازش داده
های زیر اعمال می شود:





نام و نام خانوادگی شاگرد و صنف شرکت کردند
اطالعات تماس سرپرستان قانونی (شماره تلفن و ایمیل)
تعداد لوله آزمایش (= شماره روی برچسب گذرنامه تست کرونا)
نتیجه آزمایش

نوت :دیتا (داده های) شاگرد یا سرپرست قانونی تنها در صورت مثبت بودن نتیجه در محل مکتب با نتیجه آزمایش از آزمایشگاه مرتبط
است .نتایج آزمایش یک هفته پس از رسیدن به مکتب حذف می شود.

انجام خودآزمایی :PCR COVID-19










آزمایشات  PCRدر مکتب با شستشوی دهان به مدت  30ثانیه انجام می شود( .مایع شستشو نمک مناسب غذا برای
آب آشامیدنی است).
هر شاگرد یک برچسب با کد  QRشخصی دریافت می کند.
بالفاصله پس از هر آزمون  ،شاگرد برچسب کد  QRرا روی لوله آزمایش خود (روی سرپوش لوله) می چسباند.
نمی توان تعیین تکلیف مستقیم به یک شاگرد خاص را در خارج از مکتب خود انجام داد.
لوله های آزمایش به آزمایشگاه دارای جواز ارسال می شوند تا آزمایشات را همراه با اطالعات که مربوط به کدام
مکتب میباشد ارزیابی کند .آزمایشگاه گزارشی از تعداد کل آزمایش های انجام شده در محل را به مکتب ارسال
می کند و کدهای  QRکه مشخص شده است دارای ویروس  COVID-19هستند را شناسایی می کند.
مکتب می تواند هر یک از کدهای  QRمرتبط با نتیجه مثبت را به یک شاگرد اختصاص دهد.
در صورت مثبت بودن نتیجه آزمایش ،شاگرد و سرپرست قانونی فورا ً توسط مکتب مطلع می شوند .نتایج مثبت
آزمایش باید مطابق با بخش  )1( 3قانون اپیدمی به مقام صحی گزارش شود.
نتیجه آزمایش منفی در کتابچه تست کرونا شاگرد ذکر میشود

جزئیات بیشتر در مورد خودآزمایی  PCRرا می توانید در آدرس زیر مشاهده کنید:
www.bmbwf.gv.at/allesspuelt

جزئیات مربوط به خودآزمایی آنتی جن  COVID-19را می توانید در آدرس زیر مشاهده کنید:
www.bmbwf.gv.at/selbsttest

اطالعات بیشتر در مورد حفاظت از داده ها در حوزه  BMBWFرا می توانید در آدرس زیر پیدا کنید:
www.bmbwf.gv.at/datenschutzschulen

اعالم موافقت

من............................................... ،
.....................................................

( نام

ونام

خانوادگی)،

می توان دراین آدرس تماس گرفت

(شماره تلفن) ( ................................ایمیل آدرس) ،من موافقم که من یا فرزندم زیر  14سال ........................ ،
(نام و نام خانوادگی)

 .1انجام خودآزمایی آنتی ژن ( COVID-19بدون لکه بینی در پشت بینی یا گلو)
 .2انجام خودآزمایی ( PCR COVID-19با شستشو) و داده های فوق به منظور خودآزمایی در مکاتب به شرح باال
پردازش می شوند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــ
مکان و تاریخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امضای شاگرد یا نماینده قانونی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نام ( با حروف بزرگ)

ابطال رضایت:
لغو این رضایت بر اساس قانون حفاظت از داده ها و همچنین رضایت از نمونه گیری برای آزمایش  PCRیا آزمایش آنتی
جن در هر زمان به صورت کتبی (از طریق پست  ،ایمیل  ،فکس) در مکتب امکان پذیر است .برداشت رضایت شما بر
قانونی بودن اقدامات قبلی و پردازش داده ها تأثیر نمی گذارد .از زمان ابطال  ،دیگر آزمونهای مشروط به لغو در مکتب
انجام نمی شود.

لطفا ً اعالم رضایت امضا شده برای رفتن به مکتب را به فرزند خود بدهید .آنجا نگهداری می شود.

