[Schulstempel]

Tarih: 21.08.2020

Bu bilgiler corona pandemisi çerçevesinde aşağı saksonya eyaletindeki okullar için
belirlenen hijyen kurallarını, enfeksiyon ve iş yeri düzenlemerini kapsayan 3 ve 9.2.
numaralı plan dahilinde yapılmıştır.
Bu açıklama 31.08.2020 tarihine kadar (1. sınıf öğrencileri için en geç 02.09.2020 tarihine
kadar) okur müdürlüğüne veya onun tarafından görevlendirilen birine verilmelidir.

Ad ve soyad: ______________________________________________
Sınıf:

______________________________________________
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Hayır

[ ]
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[ ]

[ ]
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[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

1) bugün RKİ-enstitüsünün belirlediği Covid-19 hastalığı belirtileri
göstermektedir. Doktorlar tarafından belirlenen kronik hastalıklar bu
kapsamın dışında kalıyor (Bahar nezlesi ve diğer alerjiler).
2) son 14 gün içerisinde labaratuvar tarafindan belgelenen bir hasta ile
temasta bulundu.
3) Son 14 gün içerisinde, yurtdışından dönen ve döndükten sonra evde
izolasyonda bulunan bir kişiyle temasta bulundu.
4) kendisi son 14 gün içerisinde RKİ-enstitüsünün belirlediği risk
bölgesinde bulunan bir ülkeden geri döndü.
5) - 4.) Evet ile işaretlendiği taktirde - SARS-CoV-2-Virüsü testi yapıldı.
Test sonucu mevcuttur ve test sonucu negatif çıktı.
6) Okulda kayıtlı olan adres ve telefon numarası halen günceldir.

Yukarıda verdiğim cevapların doğruluğunu imzamı vererek onaylıyorum. Değişiklikleri okula
hemen bildirmem gerektiğini biliyorum.
İmzam ile birlikte corona pandemisi döneminde aşağı saksonya eyaletindeki okullar için
belirlenen hijyen kurallarını, enfeksiyon ve iş yeri düzenlemerini tanıdığımı belirtiyorum. Bu
açıklamayı okuldan 5 günden fazla uzak kalınması durumunda yeniden doldurmam gerektiğini
biliyorum.
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Bu açıklamayı geç teslim ettiğim durumunda yukarıda ismi belirtilen öğrencinin 31.08.2020
veya 02.09.2020 tarihlerinden irtibaren okul alanına girmesi ve derslere katılması mümkün
olamayacaktır. Bu nedenden dolayı oluşabilecek devamsızlık için mazaret tanınmayacaktır.
Veri koruma bildirimi
Bu açıklama ve içeriği için paylaşılan kişisel bilgiler sadece okulda ve yazılı şekilde (elektronik
saklama yapılmayacaktır) saklanacaktır.
Bunun dışında sadece yukarıda belirtilen okulda öğrenim gören öğrencinin veya ona yakın
birinin Covid-19 testinin positif çıktığı durumunda veri işlemi genişletilecektir. Bu durumda
temasta bulunan insanları belirlemek için kişisel bilgilere başvurulacaktır. Bunun devamında
bu bilgiler yetkili sağlık kurumu ile paylaşılacaktır.
Veri toplama, saklama ve gerektiğinde kullanma yetkileri sadece öğrencinin ve onun
yakınlarının sağlığının korunması için kullanılacaktır.
Bu bilgiler en geç 2020/21 öğrenim yılının sonunda okulda imha edilecektir.

Yer, tarih

Velinin veya reşit olan (18 yaşını doldurmuş) öğrencinin
imzası
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