
 
 [σχολική σφραγίδα]  
 

 
    Συνημμένο Βεβαίωση παραλαβής 

 
 
Απόδειξη παραλαβής:  
Παράδοση αυτοδιαγνωστικών τεστ αντιγόνου για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 που 
θα πραγματοποιηθεί κατ΄οίκον 
 
Επιβεβαιώνω ότι έλαβα συνολικά _______ αυτοδιαγνωστικά τεστ αντιγόνου για το ακόλουθο 
άτομο που θα εξεταστεί: 
 

Όνομα, βαφτιστικό  
 
 

 

Διεύθυνση κυρίας οικίας  (οδός, αριθμός, 
ΤΚ, τόπος, χώρα) 
 

 

Κατά περίπτωση, διεύθυνση της τρέχουσας 
κατοικίας 
 

 

Ημερομηνία γεννήσεως 
 

 

Τηλέφωνο 
 

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση 
 

 

 
 
Το/τα αυτοδιαγνωστικά τεστ αντιγόνου για την ανίχνευση του κορονοϊού, το/τα οποίο/-α 

έχει/-ουν παραδοθεί, προορίζεται/-ονται για τεστ τις ακόλουθες ημέρες: 

Ημερομηνία  
 

 

 
Συμφωνώ να παράσχω αληθινές και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη αρνητικού 

αυτοδιαγνωστικού τεστ αντιγόνου χρησιμοποιώντας την ειδική αυτοπιστοποίηση μετά την εν 

οίκω διεξαγωγή του τεστ. 

 

Ναι [   ] 
 

Όχι [   ] 
 

 
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του τεστ είναι θετικό, θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για το 
πώς να προχωρήσετε στη σελίδα 2 αυτής της φόρμας. 

 
 
 

Ημερομηνία, υπογραφή του ατόμου που υποβλήθηκε στο τεστ αντιγόνου 
Σε περίπτωση, που το άτομο, το οποίο υποβλήθηκε στο τεστ αντιγόνου, είναι ανήλικο: Ημερομηνία, υπογραφή  έχοντος 
την επιμέλεια τέκνου. 
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Σημαντικές πληροφορίες σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού τεστ χωρίς την 
επίβλεψη ενός αρμόδιου ατόμου:  

 

 Είστε υπόχρεοι να κάνετε αμελλητί ένα τεστ PCR σε έναν γιατρό ή σε ένα κέντρο 
δοκιμών. 
 
 

 Μέχρι να λάβετε το αποτέλεσμα, πρέπει να μείνετε σπίτι και να απομονωθείτε. 
Μπορείτε να βγείτε από το διαμέρισμα ή το σπίτι σας μόνο σε περίπτωση ιατρικής ή 
άλλης έκτακτης ανάγκης. 
 

 Οι συγγενείς και οι συγκάτοικοί σας (οικογένεια, συγκάτοικοι) πρέπει να μειώσουν τις 
επαφές τους. Εάν η δοκιμή PCR επιβεβαιώσει τη λοίμωξη (είναι δηλαδή θετική), 
ισχύουν οι κανονισμοί για άτομα που έχουν δοκιμαστεί θετικά. Σ' αυτήν την περίπτωση 
πρέπει οπωσδήποτε να: 

o κάνετε αναφορά στο Γραφείο Δημόσιας Υγείας. 
o τηρήστε απομόνωση 14 ημερών μετά τη δοκιμή. 
o απομονωθείτε από τους άλλους κατοίκους. 

 
 Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Γενικό διάταγμα για τον διαχωρισμό ατόμων 
επαφής κατηγορίας Ι, υπόπτων και ατόμων που είχαν θετικά αποτελέσματα για τον 
κορονoϊό της επαρχίας ή της πόλης σας.  

 

 Εάν το τεστ PCR δεν επιβεβαιώσει τη λοίμωξη (είναι δηλαδή αρνητικό), η υποχρέωση 
απομόνωσης αίρεται αμέσως. Ενημερώστε και τους συγκατοίκους σας για το 
αποτέλεσμα του τεστ. 

 
 
 
Δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου:  
 
Η παράδοση των τεστ αντιγόνων για αυτοέλεγχο, με σκοπό την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 
που θα πραγματοποιηθεί στο σπίτι, καταγράφεται και τεκμηριώνεται από το σχολείο με την 
απόδειξη παραλαβής. Η τεκμηρίωση διαγράφεται ή καταστρέφεται αμέσως αφού έχει εξαντληθεί ο 
αριθμός των τεστ αυτοελέγχων που διαθέτονται εδώ.  
 
Υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων είναι το σχολείο. Το σχολείο πληροί τα ατομικά 
δικαιώματα σύμφωνα με το Άρθρο 13 Παράγραφο 2 του γενικού κανονισμού της ΕΕ για την 
προστασία δεδομένων (Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού ως προς 
την επεξεργασία). 
Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (Άρθρο 20 του ΓΚΠΔ) και το δικαίωμα αντίταξης 
(άρθρο 21 του ΓΚΠΔ) μπορούν να προβληθούν κατά των υπεύθυνων. Καταγγελίες σχετικά με την 
επεξεργασία δεδομένων μπορούν να υποβάλλονται στον υπεύθυνο της επεξεργασίας, στον 
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του υπευθύνου επεξεργασίας ή του ενταλμένου του κρατιδίου 
για την προστασία δεδομένων του Σαξονία-Άνχαλτ. 
 
Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων του σχολείου μπορείτε να λάβετε 

από το σχολείο. 
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