[Ștampila școlii]

Actualizare: 21.08.2020

Plan de acțiune cu privire la reluarea activității în sistemul de educație.
Informații potrivit alineatului (3) și (9.2).conform planului de acțiune despre regulile de
igienă, a prevenirii infecțiilor și securității în muncă în școlile landului Saxonia Anhalt
în timpul pandemiei de coronavirus.
Această declarație va fi prezentată conducerii școlii sau unei altei persoane desemnate de
aceasta cel târziu până pe 31.08.2020. Pentru elevii și elevele claselor a 1-„a“ cel târziu până
pe 02.09.2020.

Prenumele, Numele: ______________________________________________

Clasa:

______________________________________________

DA

NU

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

1) Prezintă la momentul actual simptome cunoscute ca fiind tipice pentru
îmbolnăvirea cu COVID-19 în acord cu definiția Institutului Robert
Koch sau orice fel de simptome de răceală? Sunt excluse simptomele
datorate unor boli cronice certificate de medic (alergii la polen sau alte
alergii etc.).
2) A avut contact în ultimele 14 zile cel puțin cu o persoana testată
pozitiv cu COVID -19?
3) A avut contact cu o persoană care în ultimele 14 zile s-a întors din
străinătate și căreia i-a fost impusă carantina la domiciliu?
4) A stat într-o zonă de risc (Institutul Robert Koch actualizează continuu
o listă cu zone de risc) în timp de 14 zile înainte de a se reântoarce în
Germania?
5) - Doar în cazul în care răspunsul la întrebarea 4) este „da“ Testarea
Covid-19 a fost efectuată. Rezultatul testării este negativ.
6) Adresa și numărul de telefon cunoscute școlii sunt actuale.

Prin semnătura mea confirm că, datele și informațiile indicate mai sus, corespund realității.
Sunt conștient de faptul că, orice modificare survenită față de cele declarate anterior, trebuie
adusă la cunoștința școlii fără întârziere.
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Prin semnătura mea confirm în continuare că, am luat cunoștință de informațiile cu privire la
planul de acțiune despre regulile de igienă, a prevenirii infecțiilor și securității în muncă în
școlile landului Saxonia Anhalt în timpul pandemiei de coronavirus.
Sunt conștient de faptul că, in cazul unei absențe de la școală pe o perioadă mai lungă de 5
zile, această declarație trebuie prezentată reânnoit.
De asemenea am luat notă

și sunt conștient de faptul că, prezentarea cu întârziere a

declarației are ca urmare interzicerea accesului elevilor în curtea școlii precum și participării
lor la desfășurarea orelor de clasă. Astfel, absențele create din această cauză vor fi
considerate ca absențe nemotivate.
Notificare de confidențialitate a datelor
Această declarație și datele personale incluse vor fi colectate și salvate doar in contextul
școlar și doar pe suport de hârtie. (se renunță la stocarea datelor în formă electronică)
O prelucrare ulterioară a datelor va avea loc numai în cazul în care elevul/eleva sau o
persoană de contact a acestuia/acesteia din incinta școlii ar fi fost testat pozitiv pentru
COVID-19. În acest caz, datele personale vor fi utilizate pentru identificarea posibilelor
persoane de contact și vor fi transmise autorităților locale de sănătate.
Prin urmare colectarea, stocarea și eventual utilizarea servesc numai protejării sănătății
elevului și a posibilelor persoane de contact.
Datele vor fi distruse cel târziu la sfârșitul anului școlar 2020/2021.

Locul, Data

Semnătura tutorelui legal sau a elevului/elevei major (e)
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