[Печат на училището]
Приложение Писмено потвърждение за получен тест
Писмено потвърждение за получен тест:
Предаване на бърз антиген тест за доказване на вирус SARS-CoV-2 и употреба в
домашни условия
Аз писмено потвърждавам получаването на общо _______ бързи антиген тестове за
домашна употреба за долу описаното лице:
Фамилно име, собствено име
Адрес на постоянно местожителство
(улица, номер, пощенски код, населено
място, държава)
Или адрес на временно пребиваване
Дата на раждане
Телефонен номер
Имейл адрес

Връченият бърз антиген тест за самосточтелна употреба е/ Връчените бързи
антиген тестове за смостоятелна употреба са предвидени за използване на
следните дни:
Дата

Съгласен съм/ Съгласна съм, след тестване с бързите антиген тестове в домашни
условия да дам пълни и верни показания за наличието на отрицателен резултат.
Да [ ]

Не [ ]

В случай на положителен резултат, ще намерите на следващата страница на този
формулар информация за по нататъшните Ви действия.

Дата, подпис на тестваното лице
При непълнолетие на тестваното лице: Дата, Подпис на настойника
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Важна информация при положителни резултати след самонаправата на бърз
антиген тест без наблюдението на специалист:


Задължени сте незабавно след това да направите PCR-тест при лекар или в
отредени за това тестови пунктове.



До научаването на резултата от PCR-теста трябва да останете у дома и да се
изолирате. Не напускайте дома си, освен в случай на медицински или други
спешни ситуации.



Близките Ви и съквартирантите Ви трябва да ограничат контактите си. Ако
PCR-тестът е положителен, важат правилата за положително тествани лица.
Вие трябва
o Непременно да се обадите на здравната служба (Gesundheitsamt)
o Да стоите 14 дена в изолация, броени от деня на теста
o Да организирате незабавната изолация на съквартирантите си, на
хората, с които съжитълствате.
Повече информация ще намерите в Информация за изолация на контактни
лица от категория I, на заподозряно заразени лица и на лица с положителен
резултат от тест за корона вирус (Allgemeinverfügung zur Absonderung von
Kontaktpersonen der Kategorie I, von Vedachtspersonen und von positiv auf das
Coronavirus getesteten Personen) на Вашата област или Вашия град.



Ако PCR-тестът Ви е отрицателен, прекратете изолацията си и
информирайте съквартирантите си.

Защита на личните данни:
Предоставянето на антиген тест за доказване на вирус SARS-CoV-2 за домашна
употреба се документира от съответното училище. Документацията се пази, докато се
използват всички раздадени тестове, а след това се изтрива и унищожава.
Отговорникът за обработката на данните е училището. То изпълнява законите според
член 13 алинея 2 на Европейския закон за защита на личните данни (DSGVO).
Правото за прехвърляне на данни (член 20 от закона DSGVO) и правото за възражение
(член 21 от закона DSGVO) могат да се предявят към отговорника. Оплаквания относно
защита на данните могат да се отправят към училището, отговорника в училището за
защитата на данните, както и към отговорника за обработка и защита на данните в
провинция Саксония-Анхалт.
Контактните данни на отговорника по защита на данните в училището могат да бъдат
получени от съответното училище.
Die Kontaktdaten des/der Datenschutzbeauftragten der Schule können bei der Schule erfragt
werden.
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