]lتاپه مکتب[
: 21.08.2020تاریخ
اطالعات مطابق با شماره  3و شماره  9.2برنامه جامع اقدامات بهداشتی  ،كنترل عفونت و ایمنی شغلی
در مدارس ایالت ساكونی-آنهالت در هنگام بیماری همه گیر کرونا .
این توضحیات تا تاریخ ( ۳۱.۰۸.۲۰۲۰برای دانش اموزان برای صنف اول تا تاریخ
)۰۲.۰۹.۲۰۲۰برای مدیر مدرسه و یا هم به یکی از اشخاص مربوط در مدرسه تحویل دهید.

اسم و ______________________________________________
اسم فامیلی
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صنف______________________________________________
ایا امروز عالیم از کوید  ۱۹و یا هم از امراض دیگری در وجود طفل دیده بلی

نخیر

میشود .استثنائات عالئمی است که مبتنی بر بیماری های مزمن پزشکی
قانونی (تب یونجه و سایر آلرژی ها و غیره) است.
ایا در طول دو هفته  ۱۴روز با فرد که مبتال به کوید  ۱۹باشد ارتباط داشته
اید؟
ایا در طول  ۱۴روز اخر با فردی که از خارج از المان برگشته باشد
ارتباط داشتید؟
ایا در طول  ۱۴روز خودش از منطقه که ر ک ای بوده باشد امده است؟
فقط زماننی که  ۴شماره باال با بلی جواب داده شده باشد تست کوید  ۱۹را
باید انجام دهد .و نتجیه تست باید به دسترس قرار گیرد و نتجیه منفی باشد.
ایا نمبر و ادرس که شما به ما داده اید .قابل استفاده است؟

با امضا خود صحت این معلومات را تصدیق میکنم و برای من معلوم است که هر تغیری در ادرس خانه و یا نمبر موبایل باشد برای تان اطالع
خواهم داد

با امضای من  ،من همچنین تأیید می كنم كه من در چارچوب اقدامات بهداشتی  ،كنترل عفونت و ایمنی
شغلی در مدارس ایالت زاكسن آنهالت در طول بیماری همه گیر  ،توجه كرده ام .به ویژه  ،من می دانم
که اگر بیش از پنج روز مدرسه غایب شوم  ،باید اظهارنامه فوق را دوباره ارسال کنم
من به این نکته توجه کرده ام که ارسال دیرهنگام این اظهارنامه به این معنی است که دانش آموز فوق
الذکر از  31آگوست  2020یا  2سپتامبر  2020مجاز به ورود به محوطه مدرسه نخواهد بود و از
دروس خارج می شود .غیبت ناشی از آن  ،غیبت غیرقابل استفاده است
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توضیح حریم خصوصی
این معلومات شخصی که وارد شده به طور انحصاری در مدرسه و منحصرا ً به صورت کاغذی
(بدون ذخیره الکترونیکی) ذخیره می شود.
و یک معلومات بیشتر فقط در صورتی صورت می گیرد که مشخص شود دانش آموز یا یکی از افراد
تماس با او در مدرسه بنام فوق باید برای  COVID-19مثبت باشد .در این حالت  ،از داده های
شخصی برای شناسایی افراد تماس احتمالی استفاده می شود .همچنین داده ها در این مورد به مقامات
بهداشت محلی منتقل می شوند.

بنابراین  ،جمع آوری داده ها  ،ذخیره داده ها و استفاده احتمالی از داده ها به طور انحصاری برای
محافظت از سالمت دانش آموز و افراد تماس احتمالی انجام می شو .
معلومات داده شده حداکثر تا پایان سال تحصیلی  2021/2020در مدرسه نابود می شوند.

امضا والدین و یا هم متعلم که سن ثانونی را تکمیل
کرده لباشد

Seite 3 von 3

مکان و تاریخ

