
تاییدیه ضمیمه  

 
 ( SARS-CoV-2 )   کرونا ویروستشخیص برای  آنتی ژن  تست جواب منفیوجود  در مورد تاییدیه

 
 .است شده انجاممتخصص  شخصوسط ت نظارت بدونتست  نیا

 
 :فرد مورد آزمایش 

 
…………………………….………………………………………………………….. 

 نام خانوادگی  نام:

 

…………………………………………………………………………………...…… 

 :(، کشورشماره خانه، کدپستی، شهر) خیایان،  اصلی آدرس محل زندگی

 

…………………………………………………………………………………..…… 

 :آدرس محل سکونت کنونی) درصورت لزوم(

 

…..…………………………………………………………………………………… 

 تاریخ تولد:

 

………………………………………………………………………………………… 

 شماره تلفن:

 

………………………………………………………………………………………… 

 ایمیل:

 

 

 روسیو کرونا ژن یآنت ییخودآزما تست
 

 ............................................................................................ تست: 

 نام تست  

 

 ............................................................................................  تولیدکننده:      

 نام تولیدکننده 

 

 ............................................................................................ :زمان تست تاریخ/

 
 
 

 .بود" یمنف" شیآزما جهینت
 .است کامل و درست اطالعات نیا که دهم یم نانیاطم شما به من

 
 
 
 
 

……………………………………………. 
 شیآزما مورد فرد یامضا ، خیتار

 یانونقسرپرست  یامضا ، خیتار: باشد زیر سن قانونی شیآزما مورد فرد اگر 
 
 
 
 
 

 ۲از  ۱صفحه 



 

 :متخصص نظارت بدون ییخودآزماتست  از پس تست جهینتمثبت بودن  صورت در مهم تذکرات

 تست عیسر انجام به موظف شما PCR دیهست شیآزما مرکز ای پزشک سطتو 
 

  اضطراری، موارد ریسا ای یپزشک موارد در فقط.  دیکن یمنزو را خود و دیبمان خانه در دیبا ، جهینت دنیرس زمان تا 
 .دیکن ترک را خود خانه ای آپارتمان

 

 شیآزما اگر.  کنند کم را شانیهاارتباط دیبا( مشترک آپارتمان ، خانواده) شما یاهیاتاقهم و بستگان PCR  فونتع 
   .شود یم اعمال داشتند مثبت شیآزما که زیر برای افرادی مقررات ،( است مثبتنتیجه تست  یعنی) کند دییتأ را

o بهداشت اداره به دیبا شما (Gesundheitsamt) دیده گزارش. 
o دیکن یرویپرا از زمان آزمایش )قرنطینه( انزوا روز ۱۴ دیبا شما. 
o دیکن شروع را ها یاتاقهم یفور ییجدا دیبا شما. 

 
 ارتباط اشخاص کیتفک مورد در یعمومدستورالعمل  در را یشتریب اطالعات دیتوان یم شما

 .پیدا کنید ، خودتان شهر ای منطقه در کرونا روسیمبتال به و و از افراد مشکوک  ، ۱ گروه 
 

 شیآزما اگرPCR  برداشته انزوا )قرنطینه( تعهد بالفاصله ،( است یمنفنتیجه تست   یعنی) نكرد دییتأ را فونتع 
 .دیبگذار انیجر در هم را تانیاهیاتاق هم.  شود یم

 
 

 :ها داده از حفاظت هیاطالع
 

 ،توسط مدرسه افتیدر دییتأ با SARS-CoV-2 روسیو صیتشخ یرابانجام شده در خانه  یژن یآنت یها ییودآزماتست خ ارسال
 . روند یم نیب از ای حذف بالفاصله اسناد ، شده ارائه ییخودآزماهای  تست تعداد اتمام با.  شود یم مستند و جمع آوری

 
 حق) دارد طابقتم  DGSVOاروپا هیاتحاد یها داده از حفاظت با نیا.  دارد عهده بر را اطالعات پردازش فهیوظ مدرسه

 (.پردازش تیمحدود ، یاساس مقررات از ماده 13 بند با طابقم اشخاص حقوق ، حذف ، اصالح ، اطالعات
.  شود ادعا مسئول شخص علیه تواند ( میDSGVO 21 ماده) اعتراض حق ( 20DSGVO ماده) ها داده جابجایی قابلیت حق

 داده از حفاظت افسر یا مسئول فرد اطالعات از محافظت افسر ، مسئول شخص نزد تواند می ها داده پردازش به مربوط شکایات
 .ارائه شود آنهالت-زاکسن در ایالتی

 
 .کرد دریافت مدرسه از توان می را مدرسه های داده از حفاظت مسئول با تماس اطالعات

 

 

 

 

 

۲از  ۲صفحه   


