Pêvek xwe-eşkerekirin

Xwe-nirxandina Qualified ya hebûna anti-antigen xweser-test ji bo
Kifşkirina virusa SARS-CoV-2
Test bêyî çavdêriya kesek jêhatî hate kirin.
Kesê ceribandî:
…………………………….…………………………………………………………..

Paşnav, Nav
…………………………………………………………………………………...……
Navnîşana rûniştinê ya sereke (kolan, jimara xanî, kodê zip, bajar, welat)

…………………………………………………………………………………..……
navnîşan, cîhê heyî, heke hebe

…..……………………………………………………………………………………
Rojbûn

…………………………………………………………………………………………
Jimare telefon

…………………………………………………………………………………………
Navnîşana emailê

Xwe-testa antigena Coronavirus
Îmtîhan

............................................................................................
Navê testê

Çêker:

............................................................................................
Navê çêker

Dîrok / dem test:

......................................................................................

Encama testê "neyînî" bû.
Ez ji we re piştrast dikim ku ev agahdarî rast û tekûz e.

…………………………………………….
Dîrok, îmzeya kesê ceribandî
Ger kesê ceribandî biçûk be: tarîx, îmzeya weliyê qanûnî
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Agahdariya girîng di bûyera encamek testê ya erênî de piştî xweseriyek bêyî
çavdêriya pispor:
• Hûn hewce ne ku tavilê testa PCR li bijîşk an bijîşkek bikin
Ji bo ku navenda testê were pêkanîn.
• Heya ku encam tune, divê hûn li malê bimînin û xwe
tecrîd bikin.Tenê di rewşek acîl a bijîjkî an rewşek din de ji
xanî an xaniyê xwe derkevin.
• Pêdivî ye ku meriv û merivên weyên hundurîn (malbat, xaniyê
hevpar)têkiliyên wan kêm bikin. Heke testa PCR enfeksiyonê
piştras dike (ango erênî ye), rêziknameyên ji bo kesên ku erênî
ceribandî derbas dikin. Hûn hewce ne
o divê hûn serî li beşa tenduristiyê bidin
o Ji ceribandinê 14 rojan tecrîdê esas bigirin
o Dest bi veqetandina yekser ya jûran bikin
Hûn dikarin di biryarnameya giştî ya li ser veqetandina
Kategoriya I de bêtir agahdarî bibînin. Ez bi kesên,
gumanbaran û kesên ku ji bo korona virusa li navçeya we
an bajarê weya bê-navîn erênî hatine ceribandin têkiliyê datînim.

• Ger ceribandina PCR enfeksiyonê piştrast neke
(ango neyînî ye), erkê veşartinê yekser tê rakirin. Bila
hevjînên we jî bizanin.

Nîşana parastina daneyê:
Radestkirina testên xweser ên antigenê ji bo destnîşankirina virusa SARSCoV-2 ku li malê were kirin ji hêla dibistanê ve bi pejirandina wergirtinê
ve tête tomar kirin û belge kirin. Dema ku hejmara xwerû-ceribandinên li
vir hatine dayîn were bikar anîn belge yekser tête jêbirin an hilweşandin.
Dibistan berpirsiyar e ji bo danûstendinê. Ev mafên mijara daneyê li gorî
Xala 13 (2) ya Rêziknameya Parastina Agahdariya Giştî ya YE - GDPR (mafê
agahdariyê, rastkirinê, jêbirinê, sînorkirina pêvajoyê) pêk tîne.
Mafê veguhastina daneyê (Bend 20 GDPR) û mafê îtîrazê (Bend 21 GDPR) dikare
li dijî berpirsiyar were îdîa kirin. Gilînameyên di derbarê pêvekirina
daneyê de dikarin ji kesê berpirsiyar, karmendê parastina daneyê yê
berpirsiyar an karmendê parastina daneya dewletê ji bo Saxony-Anhalt re bên
şandin.
Agahdariya têkiliyê ya karmendê parastina daneya dibistanê ji dibistanê
dikare were girtin.
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