
رضایت برای اجرای منظم خودآزمایی ھای COVID-19 در سال تحصیلی 
22/2021

در مورد کودکان  ای شیشخص مورد آزما تی( مستلزم رضاPCRو  جن یآنت شاتی)آزما COVID-19 یها ییمنظم خودآزما یاجرا

 یها ییمنظم خودآزما یدر مورد اجرا تیرضا نیا آنها است. قانونی سرپرست ای نیوالدبه رضایت ، مستلزم  یسالگ 14تا سن  کتبم

پردازش داده  یبرا نی، همچن PCR شاتیو در رابطه با آزما 2021/22 یلیدر مکتب در سال تحص PCR یها ییجن  و خودآزما یآنت

  شود: یاعمال م ریز یها

 شرکت کردندصنف و  شاگرد ینام و نام خانوادگ

 (لیمی)شماره تلفن و ا یاطالعات تماس سرپرستان قانون

 برچسب گذرنامه تست کرونا( ی)= شماره رو شیتعداد لوله آزما

 شیآزما جهینت

مرتبط  شگاهیاز آزما شیآزما جهیدر محل مکتب با نت جهیتنها در صورت مثبت بودن نت یسرپرست قانون ایشاگرد  (یداده هادیتا ) نوت:

 شود. یبه مکتب حذف م دنیهفته پس از رس کی شیآزما جیاست. نتا

:PCR COVID-19 ییانجام خودآزما

 شاتیآزما PCR یشستشو نمک مناسب غذا برا عیشود. )ما یانجام م هیثان 30دهان به مدت  یبا شستشو کتبدر م 

 است(. یدنیآب آشام

  برچسب با کد  کیهر شاگردQR کند. یم افتیدر یشخص

  بالفاصله پس از هر آزمون ، شاگرد برچسب کدQR چسباند. یسرپوش لوله( م یخود )رو شیلوله آزما یرا رو

 شاگرد خاص را در خارج از مکتب خود انجام داد. کیبه  میمستق فیتکل نییتوان تع ینم

 مربوط به کدام  که را همراه با اطالعات شاتیشوند تا آزما یجواز ارسال م یدارا شگاهیبه آزما شیآزما یلوله ها

انجام شده در محل را به مکتب ارسال  یها شیاز تعداد کل آزما یگزارش شگاهیآزما کند. یابیارزمیباشد مکتب 

 کند. یم ییهستند را شناسا COVID-19 روسیو یکه مشخص شده است دارا QR یکند و کدها یم

 یاز کدها کیتواند هر  یمکتب م QR شاگرد اختصاص دهد.یک مثبت را به  جهیمرتبط با نت

 مثبت  جینتا شوند. یفوراً توسط مکتب مطلع م ی،شاگرد  و سرپرست قانون شیآزما جهیدر صورت مثبت بودن نت

 گزارش شود. یبه مقام صح یدمی( قانون اپ1) 3مطابق با بخش  دیبا شیآزما

 شودیذکر م شاگرددر کتابچه تست کرونا  یمنف شیآزما جهینت 

:دیمشاهده کن ریدر آدرس ز دیتوان یرا م PCR ییدر مورد خودآزما شتریب اتیجزئ

 www.bmbwf.gv.at/allesspuelt

 :دیمشاهده کن ریدر آدرس ز دیتوان یرا م COVID-19جن  یآنت ییمربوط به خودآزما اتیجزئ

www.bmbwf.gv.at/selbsttest 

:دیکن دایپ ریدر آدرس ز دیتوان یرا م BMBWFدر مورد حفاظت از داده ها در حوزه  شتریاطالعات ب

www.bmbwf.gv.at/datenschutzschulen

Einwilligung für die regelmäßige Durchführung von COVID-19-Selbsttests im Schuljahr 2021/22 - 
Dari / Farsi
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 اعالم موافقت

 

 آدرس تماس گرفت یناتوان در یم   (، یخانوادگ نام و نام  )  ............................................... ،من

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

 ........................ سال ، 14 ریفرزندم ز ایمن موافقم که من (، آدرس لیمیا................................ )( شماره تلفن)

 (ینام و نام خانوادگ)

 

 گلو( ای ینیدر پشت ب ینی)بدون لکه ب COVID-19ژن  یآنت ییانجام خودآزما .1

در مکاتب به شرح باال  ییفوق به منظور خودآزما ی)با شستشو( و داده ها PCR COVID-19 ییانجام خودآزما .2

 شوند. یپردازش م

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یقانون ندهینما ایشاگرد  یامضا                                                                  خیتار ن ومکا 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) با حروف بزرگ( نام

 

 :تیابطال رضا

 یآنت شیآزما ای PCR شیآزما یبرا یریاز نمونه گ تیرضا نیبر اساس قانون حفاظت از داده ها و همچن تیرضا نیلغو ا

شما بر  تیبرداشت رضا است. ری، فکس( در مکتب امکان پذ لیمیپست ، ا قی)از طر یجن در هر زمان به صورت کتب

مشروط به لغو در مکتب  یآزمونها گریگذارد. از زمان ابطال ، د ینم ریو پردازش داده ها تأث یبودن اقدامات قبل یقانون

 شود. یانجام نم

 

 شود. یم ی. آنجا نگهداردیرفتن به مکتب را به فرزند خود بده یامضا شده برا تیلطفاً اعالم رضا

  


