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21.08. 2020
Указание съгласно № 3 и № 9.2 от генералния план за хигиенните мерки,
инфекция и безопасност на труда в училищата в Саксония-Анхалт по време на
пандемия – Корона

Тази декларация трябва да бъде подадена най-късно до 31 август 2020 г. (за
учениците от 1-ви клас най-късно до 02.09.2020 г.) на училищното ръководство
или на упълномощеното от тях лице.
Име и фамилия:
Клас:

да

не

1)

днес има разпознаваеми симптоми на заболяването COVID-19 ( )
според настоящото определение на RKI или симптоми на
настинка. Изключение правят само симптомите, които са
медицински сертифицирани хронични заболявания (сенна хрема
и други aлергии и др.).

(...)

2)

в рамките на последните 14 дни е имал контакт с лабораторно ( )
потвърдено заразено лице.

(...)

3)

през последните 14 дни е имал контакт с някого който се върнал (...)
от чужбина и карантината след завръщане подлежи на
ограничения.

(...)

4)

в последните 14 дни се е завърнал от рискова зона

(...)

(...)

5)

само ако сте отговорили с „да“ на под 4). - направен е тест SARS- (...)
CoV-2. Резултатът от теста е налице и е отрицателен.

(...)

6)

Известният в училището адрес и телефон са актуални.

(...)

(...)

С подписа си потвърждавам правилността на горе посочената информация. Наясно
съм, че ако настъпят промени с по-горе посочената информацията незабавно трябва
да се докладва на училището.
С подписа си също потвърждавам, че съм прочел генералния план за хигиенните
мерки за инфекцията и безопасността на труда в училищата в Саксония-Анхалт по
време на пандемията – Kорона. Наясно съм, че ако се отсъства повече от пет учебни
дни трябва да се подаде отново горе посочената декларация.
Наясно съм, че късното подаване на тази декларация (до 31.08.2020 г. , за
учениците от 1-ви клас най-късно до 02.09.2020 г) на ученика няма да му е
разрешено да влиза в училищните помещения и се изключва от уроците. Полученото
отсъствие се счита за неизвинено отсъствие.

Указание за защита на данните
Личните данни се съхраняват на хартиен носител в училище (без електронно
съхранение).
По-нататъшната обработка на данни се извършва само ако трябва да се определи,
че ученика или едно от неговите лица за контакт в горепосоченото училище трябва
да се тества положително за COVID-19. В този случай личните данни се използват за
идентифициране на възможни лица за контакт. В този случай данните ще бъдат
предадени и на местните здравни власти.
Събирането на данни, съхранението на данни и възможното им използване служат
за защита на здравето ученика.
Данните ще бъдат унищожени от училището най-късно до края на учебната
2020/2021 година.

населено място и дата

Подпис на родител или законен настойник

